








���ٌة بين حضاراِت  للحض���ارِة الفرعونيَّة مكانٌة خاصَّ  
العال���ِم الَقديِم، ليس فقط أَلنَّها أكث���ُر تلك الحضاراِت آثاًرا، 
وأوفُرها قدرًة على الحديِث عن نفِس���ها بصوٍت مسموٍع، 
وقصِّ تفاصيَل إسهاماِتها وُمنجزاِتها، ولكن ألنَّها الحضارُة 
افُد  التي اس���تمرَّت ُقروًنا طويلًة دون انقط���اٍع ُيذَكُر، والرَّ
األساسيُّ الذي َنَهَل منه اإلنساُن عبَر مراحَل تاريِخِه ُأسَس 

وَقواِعَد التَّقدُِّم والنَّهضِة في مختلِف أوجِه الحياة.
���ابقوَن إلى  وكم���ا كان المصري���وَن القدماُء هم السَّ  
اكتشاِف الكثيِر من أس���راِر الكوِن والحياِة، وابتداِع الَعديِد 
َخ الكثيَر من  من الُمبتكراِت العلميَِّة، كانوا أيًضا أولَّ من رسَّ
المفاهيِم االجتماعيَِّة، التي َظلَّت سائدًة حتى وقِتنا الحاضِر، 
فالحياُة اأُلسريَُّة في مصَر القديمِة، بما تحَتويِه من عالقاٍت 
وِج والزَّوجِة، وبين األبويِن واألبناِء، وبين األسرِة  بين الزَّ

غيرِة وامتداداِتها، ُتَعدُّ َنموذًجا لما َيسَعى إنساُن  الصَّ



العص���ِر الحديِث إلى تطبيِقِه وضماِن انتش���اِرِه، كما أنَّ 
انتظاَم عالقاِت العم���ِل وتباُدَل المناف���ِع، وكفالَة وجوِد 
ِع في التَّركيب���ِة االجتماعيَِّة في مصَر  واس���تمراِر التَّنوُّ
الفرعونيَِّة دروٌس يجُب َنف���ُض الغباِر عنها، ووضُعَها 

ل. موِضَع الفحِص والتَّأمُّ
ويِل  َس المصريوَن القدماُء عبَر تاريِخِهم الطَّ لقد أسَّ  
منظومًة متكاملًة لألعراِف والتَّقاليِد والقيِم واألخالقيَّاِت 
التي أثبَتِت التَّجاِرُب نجاَحَها، وجداَرَتها باالتِّباِع والحفِظ. 
ماِت الثَّقافيَِّة،  وإن كان الكثيُر من الخبراِت الحياتيَِّة والمقوِّ
فضاًل عن الكثيِر من األلفاِظ الفرعونيَِّة ال يزاُل باقًيا في 
مصَر إلى اليوِم، فإنَّ الكثير أيًضا من منجزاِت الحضارِة 
َب في شراييِن الحضاراِت اإلنسانيَِّة  الفرعونيَِّة قد تس���رَّ
التَّاليِة، ِلتبَقى آثاُرُه جليًَّة في كافَِّة ُمنجزاِت مدنيَّاِت العالِم 

الُمعاصر.



هشام اجلبالي

إنَّ اإلبحاَر بين َضفََّتي الوثائِق التَّاريخيَِّة الكاش���فِة   
عن حقيقِة »الحياِة االجتماعيَِّة في مصَر القديمِة«، كفيٌل 
بأْن يجَعَلنا نميُل إلى التَّأكيِد على أنَّ جذوَر ما يسيُر عليه 
العال���ُم اليوَم من تقاليد وأعراٍف اجتماعيَِّة، ال تزاُل دفينَة 
التُّربِة المصريَّ���ِة، َتنَتِظُر َمْن َيكِش���ُف عنها، وُيْخِضُعها 
للتَّدقي���ِق والفحِص، ويدَفُعنا إلى اإلقراِر – دوَن ُش���بَهِة 
َتحيٍُّز أو إطالٍق ألحكاٍم ُمس���بقٍة – بأنَّ الفضَل في ترسيِخ 
تقالي���َد وقيِم مجتمعاِتنا المعاصرِة، إنَّما يرِجُع في حقيقِتِه 
ا َيرِجُع إلى كلِّ  إلى الحض���ارِة المصريَِّة القديمِة، أكثُر ِممَّ

المؤثِّراِت التَّاليِة لها.



في عهوِد اإلنساِن اأُلولى على سطِح األرِض، لم يكِن المصريُّ القديُم ِبَمْعِزٍل عن شريعِة الغاِب، 
ِة العضليَِّة مقياًسا للتَّميُِّز،  التي َحَكمِت الحياَة في َشتَّى أرجاِء العالِم، والتي لم َتعَتِرْف إال بالُقوَّ
والبدَّ أنَُّه قد َعاَنى طوياًل – كغيِرِه من بني اإلنساِن – في تلَك الِحَقِب البدائيَِّة، والبدَّ أيًضا من 
َتسلُِّل شيٌء من قوانيِن الَغاِب، وبعٌض من تقاليِد تلَك العصوِر الُموغِلِة في الِقَدِم إلى ذاكرِتِه 
نيَن، ما َيصُف الملَك وُيَدلُِّل على  االجتماعيَِّة، َفنقَرُأ في ُنصوِص األهراِم، بعد ذلك بآالِف السِّ

قوِتِه بأنَُّه: "َيأُخُذ النساَء من أزواِجهِم، بحسِب رغبِته".



ال ُيمِكُنَنا معرفَة متى ُوِلَدِت األسرُة بشكِلَها المعروِف لنا اآلن، وإن كان من المنِطقيِّ القوُل 
جِل والمرأِة إلى بعِضِهما البعِض منُذ أْن ُوِجَدا على سطِح األرِض بفعِل الغريزِة،  بانجذاِب الرَّ
واهتماِم كلٍّ منهما بشريِكِه، وحرِصِه على االستئثاِر ِبِه، وحرِصِهما َسويًّا على حمايِة نتاِج 
ورِة الَمعروفِة لألسرِة بيسٍر وتلقائيٍَّة،  عالقِتهما، األمُر الذي ُيؤدِّي في النِّهايِة إلى َتَشكُِّل الصُّ
ِل إلى تلك العالقاِت االجتماعيَِّة التي  وُدوَن الَحاجِة إلى خوِض الكثيِر من التَّجارِب، للتََّوصُّ

َتقَتِرُب من كوِنَها عالقاٍت بديهيَّة.



أْن  ُيمكُن  جنِسِه  بني  من  َحوَلُه  بَمْن  عالَقَتُه  أنَّ  القديُم  المصريُّ  أدَرَك  اأُلولى،  ُعصوِرِه  في 
َتَتجاَوَز الُمنافسَة على الفوِز بما ُتِتيُحُه البيئُة الُمشتركُة من َطعاٍم وَمأوى إلى التَّعاوِن والتَّكاُمِل، 
راِع مع كلِّ َمْن حوَلُه  فما ُيمِكُن أْن ُيِصيَبُه من َفائدٍة بعمِلِه ُمنفرًدا، في ظلِّ َحالٍة دائمٍة من الصِّ
ِم، في ظلِّ أعراٍف  ضئيٌل للغايِة إذا ما ُقوِرَن بما ُيمِكُن اكِتَساُبُه من وراِء العمِل الجماعيِّ الُمَنظِّ
ُيكلَّفوَن به من واجباٍت. وهكذا،  نيَل حقوٍق متوازنٍة مع ما  للجميِع  وتقاليَد وقوانيَن َتضمُن 
َتَطلََّع المصريُّ القديُم في ُعهوِدِه البدائيَِّة إلى وضِع وَتطويِر ُنظٍم اجتماعيٍَّة قادرٍة على َتعظيِم 

َمكاسِبِه وَتحقيِق َرفاهيِته.



ُك بمفهوِم القبيلِة الذي ال يزاُل ُيلِقي بظالِلِه على الكثيِر من المجتمعاِت حتى  كان التَّمسُّ
اليوِم، والذي َيعَتِمُد على صلِة الدَِّم كضمانٍة الستمراِر التَّعاوِن، الُخطوَة اأُلولى التي َقَطَعها 
يِِّق  َكُه بذلك المفهوِم الضَّ المصريُّ القديُم على َطريِق بناِء ُنُظِمِه االجتماعيَِّة، غيَر أنَّ َتَمسُّ
نيَن، ِلَتحلَّ َمَحلَُّه  للعالقاِت االجتماعيَِّة َسرَعاَن ما اخَتَفى قبَل بدِء تاريِخِه الُمدَّوِن بآالِف السِّ
ًرا وقدرًة على تحقيِق صالِح الَفرِد من خالِل َضماِن َتَحقُِّق صالِح  ُنظٌم اجتماعيٌَّة أكثُر َتطوُّ

الجماعِة، دوَن التََّوقُِّف طوياًل عند ِصالِت الدَِّم واالنتماِء الَقَبِلي.



كان النِّظاُم الَقَبِليُّ قادًرا على أداِء وظيفِتِه في مجتمٍع َضيٍِّق كثيِر االرتحاِل، يعَتمُد أفراُدُه في 
تأميِن وجوِدِهم على صيِد الحيواناِت والتقاِط ما ُتخِرُجُه األرُض من ثماٍر، حيُث ال مصالَح 
راَعِة  مشتركٌة فيما هو أبعُد من مستوى القبيلِة، ولكْن على ِضفاِف نهِر النِّيِل، ومع َتَعلُِّم الزِّ
التي َتعَتِمُد في نجاِحها على َتَواُفِر إمكانيَِّة االستغالِل األمثِل لمياِه الفيضاِن، ومع االستقراِر 
وترسيِخ عالقاِت الِجواِر الدَّائِم، لم َيُعْد مفهوُم الَقبيلِة ِسياًجا اجتماعيًّا مالِئًما، وكان الُبدَّ من 

استبداِلِه بمفاهيِم المواَطنِة والمشاركِة في مصيِر القريِة والمدينة.



َتَركَّ���َز تواج���ُد المصريي���َن 
الُقدماِء على َضفََّتي نهِر النِّيِل 
عل���ى ُطوِل ال���واِدي، وعلى 
في  المتعدِّدِة  ُفروِعِه  ِضفاِف 
الدِّلت���ا، كما َتواَج���َدت أعداٌد 
كبيرٌة منهم على ِضفاِف مياِه 
النَّهِر التي كان���ت َتِصُل إلى 
َظلَّت  بينما  الفيوِم،  ُمنخفِض 
قٌة  ُمتفرِّ َضئيل���ٌة  مجموعاٌت 
حراويََّة  الصَّ المناِطَق  َتسُكُن 
رِق والغرِب. وَيُدلُّ ما  في الشَّ
وَصَل إلينا من وثائَق تاريخيٍَّة 
عل���ى أنَّ ال���وادي كاَن َيُضُم 
كَّاِن  أكثَر من نصِف عدِد السُّ
في أغل���ِب فت���راِت التَّاريِخ 
ُع ما  الفرعوني، فيم���ا َيَتوزَّ
ومنخفِض  الدِّلتا  بي���ن  َتبقىَّ 

حاَرى. الفيَّوِم والصَّ



 لم َتُمدَّنا النُّصوُص المصريَُّة القديمُة بأرقاٍم دقيقٍة ألعداِد ُسكَّاِن البالِد ُطواَل عصوِر الفراعنِة، 
َغيَر أنَّنا نستطيُع من خالِل فحِص النُّصوِص ذاِتها استخالَص أرقاٍم تقريبيٍَّة ُيمِكُن االطمئناُن 
راعيِِّة بأنَّ عدَد  إليها، إذ ُتخِبُرنا األبحاُث الدِّيموجرافيَُّة الُمعتَمدُة على تقديراِت المحاصيِل الزِّ
تيَن ألِف نسمٍة في العصِر العتيِق – عصِر األسرتيِن  المصرييَن القدماِء كان َحَوالي ثماِنمائٍة وسِّ
األولى والثَّانيِة، وَحَوالي مليوٍن وِستِّمائِة ألِف نسمٍة في عصِر الدُّولِة القديمِة، وَحَوالي مليوٍن 
وِتسِعمائِة ألف نسمٍة في عصِر الدَّولِة الُوسطى، وَحَوالي مليونيِن وثماِنِمائِة ألِف نسمٍة في 

عصِر الدَّولِة الحديثة.



ٍة من أنَّ المصريَّ  غِم من عدِم ُعُثوِرنا – إلى اليوِم – على نتاِئِجِه، فإنَّنا على ثقٍة تامَّ على الرَّ
والممتلكاِت،  لألراضي  امَل  الشَّ والمسَح  والحيواِن،  لإلنساِن  َم  الُمنظَّ التِّعداَد  مارَس  القديَم 
كَّاِن. ومن الثَّابِت في  رائِب، والوقوِف على حالِة السُّ بغرِض مساعدِة اإلدارِة في تقدير الضَّ
عصِر الدَّولِة الوسطى، تحضيُر بطاقاٍت إحصائيٍَّة في مكتِب الوزيِر، إلجراِء تعداٍد شامٍل في 
سنيَن بعيِنها، إذ كان ِلزاًما على كلِّ ربِّ أسرٍة أْن ُيقيَِّد في إحدى هذه البطاقاِت عدَد أفراِد 
أسرِتِه ومواِليِه، وُيِقرَّ بكلِّ ما يملُك من حيواناٍت، وجميِع ما يحوُز من أراٍض وعقاراٍت، قبَل 

َن من معلومات. أن ُيْقِسَم يميًنا ُمغلَّظًة أنَُّه صادٌق ومخلٌص فيما َدوَّ



كان الستقراِر المصريِّ القديِم على ِضفاِف نهِر النِّيِل أثٌر بالٌغ في تحديِد مالمِح شخصيَِّتِه، فهو 
قدريٌّ َتعَتِمُد حياُتُه على المياِه التي يأتي بها الفيضاُن، والتي ال حيلَة لُه في تحديِد مقداِرها، 
ُنُه له النَّهُر،  وهو ُمسالٌم ال حاجَة له في استخداِم العنِف، للحصوِل على قوِت يوِمِه الذي ُيَؤمِّ
وهو ُمتحفٌِّظ ال يميُل إلى المغامرِة، أو إلى التَّجديِد الثَّوريِّ الذي ال طاِئَل من وراِئِه، وهو َثِريٌّ 
وقطِع  للتََّدبُِّر  ُلُه  ُيَؤهِّ ما  والموهبِة  الوقِت  ومن  َف،  التََّقشُّ ُيبِغُض  يجعُلُه  ما  النِّعمِة  من  يمتلُك 

أشواًطا بعيدًة على طريِق المدنيَّة.



 
من البديهيِّ أنَّ اأُلسَر المصريََّة القديمَة لم َتُكْن على قدِم الُمساواِة من 

، ومن الَبديهيِّ َتبًعا لذلك َتفاوُت مستوياِتها االجتماعيَِّة،  حيُث الِغنى واالستقراِر المادِّيِّ
ٍر، غيَر أنَُّه ُيمِكُننا دائًما الحكَم على مستوى العالقاِت  وتباُيُن مستوى ما َتَمتَّعت بِه من َتراُبَط وتحضُّ
المجتمِع  ُأسِر  َتَمتُِّع  على  نَُّؤكَِّد  أن  نستطيُع  أنَّنا  كما  إيجابًيا،  ُحكًما  القديمِة  مصَر  في  اأُلسريَِّة 
رٍة، واستقراٍر َنفسيٍّ ووجدانيٍّ  يٍَّة مَتَطوِّ الفرعونيِّ – في جميِع الِحَقِب التَّاريخيَِّة – بعالقاٍت ِصحِّ

َقلََّما كانت َتنعُم بِه أسُر المجتمعاِت المعاصرِة لها.



 
يحفُظ  الذي  القويَّ  األساَس  القديِم  المصريِّ  لدى  األسرُة  َمثََّلِت 

َواِج، وَنَظروا  للمجتمِع أمَنُه واستقراَرُه وتماُسَكُه، َفَشدََّد الفراعنُة على َضرورِة الزَّ
واِج بما يمَنُحُه أهميًَّة ُقصوى، كالتَّعبيِر عنه  جيَن نظرَة شكٍّ وريبٍة، وَعبَّروا عن الزَّ لغيِر المتزوِّ
ب�«جرج بر« أي تأسيُس بيٍت وإقامُة حياِة. وقد زَخَرِت األدبياُت المصريَُّة القديمُة بصوِر الَحضِّ 
واِج والتَّأكيِد على أهميَِّتِه، فقاَل األديُب »عنخ شاشنقي« في القرِن الخامِس قبَل الميالِد:  على الزَّ

»ال َتْقَتِرْض مااًل بفائدٍة ِلَتَتباَهى بِه، ولكن اقترْض مااًل بفائدٍة ِلَتَتَزوَّج«.



 
ل���م يك���ُن هناك 

واِج في مصَر  ِس���نٌّ معيٌَّن للزَّ
الفرعونيَّ���ِة، غي���َر أنَّ المصريي���ن 

واِج  الزَّ فك���رَة  ُعوَن  ُيَش���جِّ كانوا  القدماَء 
ُج في عمِر  الُمبكِِّر، فكاَن الرجُل عادًة ما َيَتَزوَّ

َج المرأُة في  الخامس���َة عش���رَة، وعادًة ما َتَتَزوَّ
واُج الُمبكُِّر في المجتمِع  عمِر الثَّانيَة عش���رَة، فالزَّ
راعيِّ الذي َتعني فيه كثرُة األوالِد وفرًة في األيدي  الزِّ
العاملِة أم���ٌر يجُب التَّطلُُّع إل���ى َتحقيِقِه. وها نحُن 
َن���رى الحكيَم الفرعونيَّ »آني« ينصُح أحَد أبناِئِه 
.. عسى أْن  بقوِلِه: »تخيََّر لك زوجًة وأنت شابٌّ
 ، َتلَد لك ابًنا، فإنَّها إذا أنَجَبْتُه لك وأنَت شابٌّ

كان من اليسيِر عليك َتنِش���َئُتُه التَّنِشئَة 
حيح���َة.. ُطوبى للم���رِء كثيِر  الصَّ

األهِل حين ُيرَتَجى من أجِل 
أبناِئه«.



كما ه���و ُمعتاٌد ف���ي مصَر، 
العالِم  الكثيِر م���ن دوِل  وفي 
حتى اليوِم، كان التَّزاُوُج بين 
األقارِب في بالِد الفراعنِة من 
األموِر الُمس���تحبَِّة والواسعِة 
غِم من  االنتش���اِر، فعل���ى الرَّ
النَّ���وِع من  مس���اوِئ ذل���ك 
واِج، وَتسبُِّبِه في إضعاِف  الزَّ
النَّس���ِل، فإنَّ���ُه كاَن وال يزاُل 
ضماًنا لجودِة األصِل، وتأكيًدا 
المستوى االجتماعيِّ  لتقارِب 
باِع،  وتناغ���ِم الع���اداِت والطِّ
كوِنِه وس���يلًة  عالوًة عل���ى 
تقوي���ِة ِصالِت  من وس���ائِل 
ِحِم، وحفِظ َثرواِت األجداِد  الرَّ
بتداوِلها في نطاِق األس���رِة، 
األبناِء  لغي���ِر  انتقاِلها  وعدِم 

واألحفاد.



واِج، غيَر أنَّ ما َنلمُسُه من  لم َيِصْلَنا ما ُيؤكُِّد اتِّباَع المصريِّ القديِم لطقوٍس دينيٍَّة بعيِنها في إتماِم الزَّ
قوِس  ُح وجوَد مثِل تلك الطُّ ُطغياٍن للمراسِم الدِّينيَِّة على ُمختلِف أوجِه الحياِة الفرعونيَِّة، َيجَعُلنا ُنرجِّ
رعيَِّة. وعلى الرَّغم من أنَّنا لم َنعثْر على عقوِد َزواٍج  التي ُيَؤدِّيها الكهنُة، إلسباِغ القداسِة والشَّ
مكتوبٍة قبَل عصِر الدَّولِة الحديثِة، فإنَّنا نميُل إلى االعتقاِد بأنَّ المصريَّ القديَم، الذي َحَرَص على 
َتوثيِق كلِّ معامالِتِه التِّجاريَِّة منُذ الِقدِم، كان حريًصا أيًضا على كتابِة وتوثيِق عقوِد زواِجِه، وإن 
واِج غيِر الموثَِّق، والذي كان ُيكَتَفى فيه بالتَّراِضي واإلشهاِر في  ُكنَّا ُنِقرُّ في ذاِت الوقِت بانتشاِر الزَّ

بعِض األوساِط االجتماعيَّة.



واِج  ُيمكُنَنا أْن َنتبيََّن من عقوِد الزُّ
التي َعُثْرنا عليه���ا أنَّ وليَّ أمِر 
الع���روِس في مصَر القديمِة كان 
ينوُب عنها في كتابِة العقِد، وأنَّه 
َج نفَسها  قد ُسِمَح للعروِس أن ُتزوِّ
ًة إذا ما  في بعِض الحاالِت، خاصَّ
كانت ثيًِّب���ا، وكان أهمُّ إجراءاِت 
عق���ِد الِقَراِن يتمُّ ش���فاهًة بِصَيِغ 
���هوِد،  اإليجاِب والَقبوِل أماَم الشُّ
فيقوُل العريُس "اتَّخْذُتِك زوجًة"، 
وتق���وُل الع���روُس: "اتَّخْذُت���َك 
زوًج���ا"، كما كان عق���ُد الِقراِن 
التي  االجتماعيَِّة  المناسباِت  من 
َتحَظى باهتماٍم بالٍغ، حيُث يَتَلقَّى 
العروس���اِن الهدايا من األقارِب، 
بالموس���يقى  االحتف���اِل  وس���َط 
قِص وذبِح الذَّبائِح،  والغناِء والرَّ
قبل أن ُت���زفَّ العروُس إلى بيِت 

الزَّوجيَّة.



يَِّة،  وُج في مصَر القديمِة َيمُهُر زوجَتُه ما َيِتمُّ االتِّفاُق عليه من األوزاِن الذَّهبيَِّة والِفضِّ كان الزَّ
أو األشياِء العينيَِّة، كالِغالِل والماشيِة، حيُث ُيَؤدِّي ُجزًءا منها ُمَقدًَّما، ويجعُل الجزَء اآلخَر 
ِدِه بحسِن إعاَلِتها،  الِق، باإلضافِة إلى َتعهُّ اًل لوقٍت معلوٍم، أو يربُط سداَدُه بوقوِع الطَّ ُمؤجَّ
ُز ابنَتُه بكلِّ ما يستطيُع من  وإقراِرِه بحقِّ أبناِئها منه في ِوَراَثِتِه. وكان والُد العروِس ُيَجهِّ
َلٌة ُيوقُِّع  ، وكان ُيِصرُّ دائًما على أن ُتكَتَب بمنقوالِتها "قائمٌة" مفصَّ منقوالٍت ومالبَس وُحليٍّ
استرداِدها  في  وحقِّها  منفردًة،  فيها  ِف  التَّصرُّ في  بحقِّ عروِسِه  ًدا  ُمتعهِّ العريُس،  عليها 

الق. كاملًة متى وَقَع الطَّ



إذا ما كانِت العروُس ذاَت ِغنى، أو إذا ما أهَداها واِلُدها مااًل أو عقاًرا بمناسبِة زفاِفها، فإنَّها 
، َبعيًدا عن  خصيِّ ِفها الشَّ خصيَِّة، التي َتَظلُّ تحَت تصرُّ كانت تذهُب لبيِت زوِجها بممتلكاِتها الشَّ
ِل َتِبعاِت المسئوليَِّة  وِج، بينما يكوُن من حقِّها كزوجٍة، وشريكٍة للزوِج في َتَحمُّ ِة الماليَِّة للزَّ الذِّمَّ
عي لتحقيِق رفاهيِة األسرِة للحصوِل على ثلِث الثَّروِة التي َيجَمعاِنها سويًّا  المشتركِة، وفي السَّ
الُق على غيِر رغبِتها، ودون أن َتُكوَن  وجيَِّة، إذا ما َحَدَث ِشقاٌق، ووَقَع الطَّ خالَل حياِتِهما الزَّ

قد اقَتَرَفت ذنًبا ُيوِجُب وُقوَعه.



على عكِس الُمجتمعاِت المعاصرِة 
ك المجتمُع الفرعونيُّ  له، لم يتمسَّ
كثيًرا بالفوارِق االجتماعيَِّة، ولم 
َيَضْع ح���دوًدا طبقيًَّة فاصلًة بين 
واَج،  الزَّ َيخصُّ  فيما  المصرييَن 
فقد كان في استطاعِة المصريِّ 
واِج  القديِم دائًما أن َيطَمَح في الزَّ
ْن َيهَوى، دوَن التَّوقُِّف طوياًل  ممَّ
أماَم الفروِق المادِّيَِّة واالجتماعيَِّة 
غِم من  والثقافيَِّة، ولكنَّه على الرَّ
كث���رِة زواِج الملوِك من أميراِت 
اِم والعراِق وآسيا الوسطى،  الشَّ
أله���داٍف سياس���يٍَّة، لم تس���مِح 
التَّقاليُد المصريَّ���ُة القديمُة يوًما 
بزواِج أميراِت البالِد من الملوِك 

واألمراِء األجانب.



بالتَّأكيِد  القديُم  المصريُّ  اهتمَّ 
على ترابِط واستقراِر أسرِتِه، 
وَوَضَع م���ن التَّقاليِد والعاداِت 
والنُّظ���ِم الُمتََّبع���ِة ما هو قادٌر 
على إنجاِح الحياِة األس���ريَِّة، 
َغلبِة مبدِأ  اعَتَمَدت على  التي 
وِج  المشاركِة والتَّكامِل بين الزَّ
أي  "نب"  وُج  فالزَّ والزَّوجِة، 
س���يٌد ووليُّ أم���ٍر، ولكنَّه في 
نف���ِس الوقت "س���ن" أي أٌخ 
إلى االكتماِل  وشقيٌق ال سبيَل 
إال به، والزَّوجُة "س���ت" أي 
سيِّدة، و"حمة" أي حرمٌة ال 
تِحلُّ لغيِر زوِجها، وهي أيًضا 
ونديمٌة،  رفيقٌة  أي  "حمسة" 
و"نب���ت ب���ر" أي رب���ُة بيٍت 

ُتصلُح بحكمِتها كلَّ ُشُئوِنه.



أدَّى َتعريُف الزَّوجِة لزوجها باألِخ، ومخاَطبُتها 
���قيِق في مص���َر القديمِة إلى وقوِع  إيَّاُه بالشَّ
خل���ٍط لدى الكثي���ِر من علم���اِء المصرياِت، 
إلى درجٍة أدَّت إلى إقراِرهم بش���يوِع زواِج 
األش���قَّاِء في مصَر الفرعونيَِّة!! وهو األمُر 
ال���ذي ُيخاِلُف الحقيقَة، إذ من الثَّابِت 
ُل الفراعنِة منُذ عهوِدِهم اأُلولى  َتوصُّ
إلى تجنُّ���ِب زواِج المحارِم، فلم ُتِحلَّ 
التَّقاليُد المصريَّ���ُة زواَج األخوِة إال 
ف���ي نطاِق أمراِء وأميراِت األس���رِة 
الحرُص  ُيمِليها  ولضرورٍة  الَملكيَِّة، 
على استقراِر العرِش، وضماِن نقاِء 

اللِة الحاكمة. السُّ



لم َتمنِع التَّقاليُد الُمحاِفَظُة المصريَّ القديَم من إظهاِر ُحبِِّه وَتعلُِّقه بزوجِتِه، ولم َتُحْل بيَنُه وبين 
َة في ُفؤاِدِه، بل إنَّ التَّقاليَد الَملكيََّة ذاَتها لم َتُحْل بين الملوِك  أن َيِصَفها بكوِنها محبوبَتُه المستِقرَّ
لَِّة  وبين أن َيِصُفوا الَمِلكاِت بنعوٍت تفيُض ِرقًَّة وعزوبًة، كوصفهنَّ بذواِت الجاذبيَِّة، وذواِت الطَّ
َتأَب التَّقاليُد المصريَُّة  اِت في أفئِدِتهم، كذلك لم  فيقاِت المسَتِقرَّ البهيَِّة، وسميراِت الُملوِك، والرَّ
ُرها الفنُّاُن الفرعونيُّ وهي  وَجُة ُحبَّها لزوِجها وَتعلَُّقِها بِه، قواًل وفعاًل، كأْن ُيَصوِّ أن ُتظهَر الزَّ
ُرُه بيْديَها، أو ُتقدُِّم له الورود. َتحَتِضُن خصَر زوِجها، أو هي تقوُم على ُشُئوِنِه، َفُتْطِعُمُه أو ُتَعطِّ



رعايِة  على  َتُقوُم  التي  فهي  وجيَِّة،  الزَّ منزِل  في  القديمِة  يِة  المصرَّ المرأِة  واجباُت  َتعدَّدت 
عامِ، وهي كذلك َمْن  ُتَؤدِّي أعماَل التَّنظيِف وإعداِد الطَّ غاِر وقضاِء حاجاِتِهم، وهي َمْن  الصِّ
َتغزُل الخيوَط وتنِسُج المالبَس لجميِع أفراِد أسرِتها، كما أنَّها َمْن َتذَهُب إلى األسواِق لقضاِء 
ُمتطلَّباِت منزِلها، غيَر أنَّ كلَّ هذه المهاِم الُملقاِة على عاتِق نساِء الفراعنِة لم تمنِع القادراِت 
اغباِت من الخروِج لمزاولِة العمل العامِّ، في مجتمٍع لم ُينِكْر عليهنَّ ذلك، ولم َيَر فيه ما  والرَّ

. ، أو َيُحطُّ من عفافِهنَّ وُطهِرِهنَّ ُينِقُص من قدرِهنَّ



شاَرَكِت المرأُة بدوٍر بارٍز في بناِء صرِح الحضارِة المصريَِّة القديمِة، وَماَرَسْت من األعماِل 
، الذي أتاَح لها أن تعمَل ِلَتُعوَل نفَسها، أو  ِة ما ال َيَتعارُض مع تقاليِد المجتمِع الفرعونيِّ العامَّ
ِلُتَقدَِّم يَد المساعدِة لزوِجها وأبناِئها، كما مكََّنها دائًما من إثباِت َتميُِّزها وتحقيِق طموحاِتها 
فيعِة، وُنِسَب إليها  بما يتالَءُم مع قدراِتها، َفَتقلَّدِت الكثيَر من المناصِب الدِّينيَِّة والمدنيَِّة الرَّ
بل  وَمِلَكًة،  أميرًة  كوِنها  جانِب  إلى  الوزارِة،  وأعماِل  القضاِء  شئوِن  بعِض  في  االشتراُك 

اٍت من الُجلوِس على عرِش الفراعنة. وحاكمًة منفردًة تمكَّنْت بضَع مرَّ



َتَميَّ���زِت الم���رأُة ف���ي المجتم���ِع 
الفرعون���يِّ بمكانٍة ل���م تحَظ بها 
الكثيراُت في المجتمعاِت القديمِة، 
بل والحديثِة أيًض���ا، فبينما كانِت 
المجتمعاُت البدويَُّة َتنُظُر لها نظرًة 
دونيَّ���ًة تمَنُعَها من التَّملُِّك واإلرِث 
وإب���راِم العق���وِد وإدارِة األعماِل 
والمث���وِل أماَم القض���اِء، وكانِت 
َرُة  راعيَُّة الُمتحضِّ المجتمع���اُت الزِّ
– كالمجتم���ِع البابِليِّ – ال َتمَنُحَها 
وِج أو تطليِقِه،  الحقَّ في اختياِر الزَّ
وَتنتقُل فيه الواليُة عليها من األِب 
وِج، كان المجتمُع  إلى األِخ أو الزَّ
المص���ريُّ القدي���ُم يتعام���ُل معها 
جِل، لها ما لُه  كشريٍك مس���اٍو للرَّ
من حق���وٍق، وعليها ما عليه من 
واجب���اٍت، في إطاٍر م���ن التَّقاليِد 
ة. ارمِة، وقيِم العدالِة المستقرَّ الصَّ



َع���َرَف المص���ريُّ القدي���َم فترَة 
جاَل  الِخْطَب���ِة، والبدَّ م���ن أنَّ الرِّ
كانوا يحتالوَن كثيًرا على التَّقاليِد 
التي تمنُع انف���راَد الخطيبيِن قبَل 
واِج، كما كان العاشقوَن  إتماِم الزَّ
م���ن الفتيِة والفتي���اِت يحاولوَن 
الوقوَف في وجِه تحفُِّظ المجتمِع 
وصرامِة تقاليِدِه، ولو باألهازيِج 
واألش���عاِر، فها ه���و يتمنَّى في 
أش���عاِرِه أن ُيْس���َحَر خاَتًم���ا في 
ِإصبِعها حتى َتَتسنَّى له رؤيُتها، 
والتَّمتُُّع بمش���اهدِة جماِلها، وها 
هي َترُجو في أغاِنيها أن يفاِرَقها 
طي���ُف محبوِبه���ا الذي َش���َغلَها 
عن اس���تكماِل تصفيِف شعِرها، 
وَتَتمنَّى لو تس���تطيُع ِنسياَنُه إلى 
أن تنتهي فقط من عقِد جداِئلها.



ِل إلى َتغلُغِلها في جذوِر المجتمِع المصريِّ القديِم،  هناك سمٌة أساسيٌَّة ُيمكُنَنا أن َنِثَق في التَّوصُّ
ٌط عقالِنيٌّ يقفُز  ًقا في محاولِة الكشِف عن حقيقِتِه، وهي سمُة التَّوسِط، فهناك توسُّ ُكلَّما ازددنا تعمُّ
جِل والمرأِة من مستوى التَّناُحِر على أرضيَِّة المساواِة، إلى مستوى التَّواُفِق  بالعالقِة بين الرَّ
في إطاِر عالقِة مشاركٍة تكامليٍَّة، وهناك َتوخٍّ للعدالِة في معاملِة األبناِء بما َيَتَناسُب مع طبيعِة 
ًطا عبقرًيا يجمُع ما بين التَّحفُِّظ والَجدِّيَِّة واالحتشاِم من  كوِنهم ذكوًرا أو إناًثا، كما أنَّ هناك َتوسُّ

ناحيٍة، والمرِح وحبِّ الحياِة والقدرِة على التَّمتُِّع بمباهِجها من ناحيِة ُأخرى.



التَّجاوِز  القديمُة جميَع صوِر  المصريَُّة  والتَّقاليُد واألعراُف  العاداُت  استنَكَرِت 
َمت على زائِر البيِت – رئيسًا كان أو أًخا أو صديًقا –  والتَّهتُِّك والخالعِة، وحرَّ
االختالَء بالنِّساِء، الالئي ُكنَّ غالًبا ما ُيِقمَن داخَل أجنحٍة أو حجراٍت مستِقلٍَّة عن 
أجنحٍة وحجراِت االستقباِل، كما َقَضِت القوانيُن بالقتِل َحرًقا أو ذبًحا أو غرًقا 
نا، وكثيًرا ما كانت ُتوَصُف  انيِة، وعلى شريِكها في جريمِة الزِّ وجِة الزَّ على الزَّ
المرأُة الَلُعوُب أو بائعُة الهوى بالغريبِة أو األجنبيَِّة تنزيًها للمجتمِع الفرعونيِّ 

من ضمِّ أمثاِلهن.



، فلم  َبِقيت ثقُة المصريِّ القديِم في صالِح نساِء بيتِه العامَل الغالَب في تحديِد طريقِة معاملِتِه لهنَّ
رِت  ِة، حيث ُصوِّ ِة ضماِن العفَِّة نساَءُه عن المشاركِة في الحياِة العامَّ َيحُجِب المجتمُع الفرعونيُّ بحجَّ
يِد والنُّزهِة  جُل ُمصطحًبا زوجَتُه وبناِتِه في رحالِت الصَّ َر الرَّ المصرياُت سافراٍت على الدَّواِم، وُصوِّ
بيُب زوجَتُه إذا ما ألمَّ بها المرُض، ولم َيكْن َيُحوُل  وُج يأبى أن يعوَد الطَّ في الحدائِق، ولم يكِن الزَّ
التي كان ال ُيسَمُح في أكثِرها  قِص والعزِف والغناِء،  بالمآدِب وحفالِت الرَّ بينها وبين االستمتاِع 
باختالِط الجنسيِن، عالوًة على َخصِّ النِّساِء فيها بالعازفيَن والمغنِّييَن مكفوِفي البصِر، وهو التَّقليُد 

الذي ظلَّ ُمتَّبًعا في مصَر إلى وقٍت قريب.



َكُث���َرت مش���اهُد المقاب���ِر والمعابِد 
الفرعونيَِّة التي ُتب���ِرُز جماَل المرأِة 
بج���رأٍة ش���ديدٍة، وبثي���اٍب ال ت���كاُد 
 ، تس���تُر أَدقَّ تفاصيِل الجسِد األنثويِّ
فيما يتناَفى مع م���ا نعَلُمُه من َتحفُِّظ 
ِر  المجتمِع المص���ريِّ القديِم، وتحضُّ
نظرِتِه للمرأِة بش���كِل ع���امٍّ، وأغلُب 
نِّ أنَّ ذلك إنَّما ُيعَزى إلى أنَّ ِنسَب  الظَّ
سِم التي التزَم بها الفنَّاُن المصريُّ  الرَّ
القديُم كانت ال تنطبُق إال على الجسِد 
الع���اري، الذي كان يج���ُب أن يَظهَر 
بصورٍة كاملٍة ألسباٍب عقائديٍَّة، فلم 
يكْن أماَم الفنَّاِن بع���د أن ينَتهي من 
رسِم الجس���ِد العاِري، إال أْن يحتاَل 
برسِم الثِّياِب بخطوٍط وألواٍن َخفيفٍة 
َتحجُب الُع���رَي، وال َتَتعارُض مع ما 

ُيريُد الوصوَل له.



أقرَّ الكثيُر من مجتمعاِت العالِم القديِم 
َتع���دَُّد الزَّوجاِت، ولم تج���ِر أدياُن أو 
قواني���ُن أو عاداُت تل���ك المجتمعاِت 
غِم  بتحريِم���ِه، والغالُب – عل���ى الرَّ
من اخت���الِف علم���اِء المصريَّاِت – 
وجاِت بُمقَتضى  عدُم تحريِم تع���دُِّد الزُّ
الدِّي���ِن أو القانوِن في مصَر القديمِة، 
َج  غيَر أنَّه من المؤكَّ���ِد أيًضا أنَّ َتَزوُّ
جِل بأكثر من امرأٍة، لغيِر ضرورٍة  الرَّ
ُه العاداُت واألعراُف  ا ال ُتِقرُّ كانت ممَّ
َسًة بشكٍل  االجتماعيَُّة، التي كانت ُمكرَّ
كامٍل للمحافظِة على استقراِر األسرِة، 
وضماِن َتوازِن العالقاِت بين أفراِدها، 
جِل  َد زواِج الرَّ َجَعَل���ت ُمج���رَّ والتي 
بزوجٍة واحدٍة، وتربيِة عدٍد قليٍل من 
األبناِء تربيًة صحيحًة أمًرا عس���يًرا، 
َيتطلَُّب الكثيَر من اإلمكاناِت المادِّيَّة. 



لم َيسِتفْد من عدِم تحريِم الدِّيِن 
أو القانوِن لتعدُِّد الزَّوجاِت سوى 
القلَِّة م���ن المصرييَن القدماِء، 
إذ كان مب���دُأ التََّع���دُِّد ضرورًة 
للملوِك م���ن أجِل ضماِن إنجاِب 
الذُّريَِّة، وتأميِن وراثِة العرِش، 
بقاِت  الطَّ ل���دى  َمخرًج���ا  وكان 
ش���ديدِة الفقِر، التي تسعى إلى 
زيادِة األي���دي العاملِة، أماًل في 
الهروِب من شبِح الحاجِة، بينما 
بقاُت الُعليا في اقتناِء  وجدِت الطَّ
اإلماِء م���ا َيُح���وُل بينها وبين 
َتَعدُِّد الزَّوجاِت، ولم ُتعِن القدرُة 
على  الوسطى  بقاِت  الطَّ المادِّيَُّة 
التَّفكيِر في التَّعدُِّد، إال في حالِة 
وجِة  رورِة، كع���دِم ُقدرِة الزَّ الضَّ

اأُلولى على اإلنجاب.



القديُم،  َيَتباَهى به المصريُّ  ا  العقيدُة والتَّقاليُد، وممَّ ُتلِزُم به  ا  العدَل بين الزَّوجاِت كان ممَّ إن 
وَج الكثيَر  الُق من األموِر العسيرِة التي دائًما ما ُتَكبُِّد الزَّ وَيحِرُص عليه حرًصا شديًدا، وكان الطَّ
من الخسائِر المادِّيَّة واالجتماعيَِّة، وهو األمُر الذي َساَهَم كذلك في الحدِّ من تعدُِّد الزَّوجاِت، إذ 
وِج  كاَن من حقِّ الزَّوجِة األولى في مصَر القديمِة أن تشَترَط في عقِد زواِجها عدَم اقتراِن الزَّ
بامرأٍة ُأخرى، مع إقراِره بتِطليِقها ومنِحها جميَع حقوِقها الماليَِّة، باإلضافِة إلى ما قد ُيتَّفُق عليه 

من تعويضاٍت، إذا ما أراَد االقتراَن بغيرها.



وُج  ال��زَّ ُلُه  َيَتحمَّ ما  ِث��َق��ُل  ك��ان 
على  أق��َدَم  ما  إذا  التزاماٍت  من 
ضمانًة  أيًضا  زوج��ِت��ه  تطليِق 
في  األس��ريَّ��ِة  الحياِة  الستقراِر 
الحدِّ  في  وسبًبا  القديمِة،  مصَر 
بين  االنفصاِل  ح��االِت  عدِد  من 
التَّطليِق  حقَّ  أنَّ  ومع  األزواِج، 
الذي  جِل،  الرَّ يِد  في  دائًما  كان 
ببعِض  ينِطَق  أن  يكِفيِه  ك��ان 
وجيَِّة،  الزَّ رابطِة  لحلِّ  الكلماِت 
َيشترْطَن  الزَّوجاِت من  كان من 
في عقوِد زواجهنَّ َتمتُّعهنَّ بحقِّ 
، كما كان من حقِّ  َتطليِق أنفسهنَّ
الزَّوجِة الفرعونيَِّة دائًما الُلجوُء 
إلى القضاِء، وَطَلُب التَّطليِق من 
زوِجها، ليس لشيٍء، إال ألنَّها ال 

َترَغُب في إكماِل حياِتها معه.



ارتكاِبَها  ودوَن  َرغَبِتها،  دوَن  زوجِتِه  تطليَق  أراَد  ما  إذا  القديمِة  في مصَر  وِج  الزَّ على  كان 
َنا، أن َيمَنَحَها كامَل حقوِقها الماليَِّة، وكان على الزَّوجِة إذا ما َرِغبْت في  لجريمِة ُكبرى كالزِّ
التَّطليقِِ من زوِجها دوَن رغبِتِه أن َتُردَّ له نصَف ما َحَصَلْت عليه من صداٍق، مع تناُزلها عن 
ُل، ِلَتحُصَل  الُق عادًة ما ُيسجَّ واِج، وكان الطَّ حقوِقها في المكاسِب التي َحقَّقاها خالَل فترِة الزَّ
ًة ُأخرى، وُتثِبُت طالَقَها بإراَدِتها، أو بإرادِة  واِج مرَّ الُمطلَّقُة على شهادٍة موثَّقٍة ُتمكُِّنها من الزَّ

زوِجها دوَن أن َيُكوَن هناك جرٌم اقَتَرَفْتُه في حقِّه.



ْن وثائُق العصوِر المصريَِّة القديمِة تشريعاٍت قانونيًَّة صريحًة ُتحدُِّد ما كان ُمتَّبًعا في  لم َتَتَضمَّ
الميراِث، َغيَر أنَُّه البدَّ للُعرِف االجتماعيِّ الذي كان ساِئًدا ومستِقًرا حينئٍذ من أن يكوَن قد 
َن في تشريعاٍت لم َتصْلَنا حتى اليوِم، فقد كاَن من حقِّ المصريِّ القديِم أن ُيوِصَي ببعِض  ُضمِّ
أو كلِّ َترَكْتِه لَمْن يشاُء، وأن ُيوِقَف ما يشاُء من َثروِتِه على ما َيرَغُب من أعماٍل، على أْن 
ائِد والُمستقرِّ الذي كان َيمَنُح األنثى نصيًبا مساوًيا  َع ما َتبَقىَّ بعد ذلك بحسِب العرِف السَّ ُيوزَّ

رفاِن في درجِة قراَبتِهِما من الُمَتَوفَّى.   تماًما لنصيِب الذَّكِر، َطاَلما َتساَوى الطَّ



كانت َتِركُة األِب َتنتِقُل إلى زوجِتِه وأبناِئِه، أو إلى والديِه وزوجِتِه وإخوِتِه إذا لم َيُكْن له أبناٌء. 
قوِس الدِّينيَِّة  وقد َأدَّى اهتماُم المصريِّ القديِم بحياِتِه اآلخرِة، وحرِصِه على استمراِر أداِء الطُّ
رِف على ذلك الغرِض، تحَت إشراِف أكبِر أبناِئِه  عند قبِرِه، ووقِفِه لجزٍء كبيٍر من ممتلكاِتِه للصَّ
الذُّكوِر، إلى اعتقاِد البعِض بتوريِث المصريِّ القديِم ألكبِر أبناِئِه دوَن سواه، رغبًة منه في عدِم 
َتفتيِت الثَّروِة، غيَر أنَّ ما وصَلَنا من وثائَق تاريخيٍَّة َيْثُبُت خطَأ ذلك االعتقاِد، وُيَؤكَِّد وقوَف سلطِة 
قوِس الدِّينيَِّة، واإلشراِف على األوقاِف الجنائزيَِّة التي كانت  االبِن األكبِر عند االضطالِع بأداِء الطُّ

ملِكيَُّتها مشاًعا بين جميِع الورثة.



وج���ِة في مصَر القديمِة  كان للزَّ
ٌة ماليٌَّة ُمس���تقلٌَّة، وممتلكاٌت  ذمَّ
وِج واألبناِء بعد  َتئ���وُل إلى ال���زَّ
الوفاِة، كم���ا كان لها أن َتحُصَل 
على ثلِث الثَّروِة الُمشتركِة بينها 
وبي���ن زوِجها، والت���ي َجَمَعاها 
واِج، عند  سويًّا ُطواَل رحلِة الزَّ
وِج، مع  الِق أو عند موِت الزَّ الطَّ
حفِظ َحقِّها في مش���اركِة أبناِئها 
وِج  للزَّ المملوكي���ِن  الثُّلثيِن  في 
عن���د وفاِتِه، كم���ا كان للزَّوجِة 
وراثِة  ف���ي  الحقُّ  الفرعونيَّ���ِة 
َتمتُِّعها –  أبناِئها ووالديها، مع 
تبًع���ا للتَّقاليِد – ِبَميزِة الحصوِل 
دوَن الذُّك���وِر عل���ى جمي���ِع ما 
َتْتُرُكُه األمُّ عند رحيِلها من ُحليٍّ 

ومنقوالت.



هاِت  لم يكْن مبعُث شغِف اآلباِء واألمِّ
في مصَر القديمِة بإنجاِب عدٍد كبيٍر 
غبِة في إشباِع  َد الرَّ من األبناِء، مجرَّ
واألمومِة وحَدها،  ِة  األب���وَّ غرائِز 
بل كان لذلك العديُد من األس���باِب 
االجتماعيَِّة والدِّينيَِّة، فعالوًة على 
الخوِف من كثرِة أع���داِد الوفيَّاِت 
نِّ  بين المواليِد واألطفاِل ِصَغاِر السِّ
في ذلك الوقِت، كانت وفرُة األبناِء 
بمثاب���ِة ثروٍة هائلٍة ف���ي المجتمِع 
على  ودليٍل   ، المص���ريِّ راعيِّ  الزِّ
ِة والمنعِة، كم���ا كانِت العقائُد  القوَّ
الدِّينيَُّة دائًما ما َترِبُط بين س���عادِة 
المرِء في اآلخ���رِة وبين ما ُيؤدِّيِه 
له أبن���اؤُه من ش���عاِئَر جنائزيٍَّة، 
وما ُيَقدِّموَن ل���ه من قرابيَن، وما 
يقوموَن به من أعماٍل ُتحيي اسَمُه 

وُتِديُم ذكَراه.



غِم م���ن األهميَِّة الُقصوى  على الرَّ
لكثرِة عدِد األبناِء لدى المص ريين 
القدماِء، لم يكن هناك مانٌع دينيٌّ أو 
اجتماعيٌّ يحوُل بين األمِّ وبين َتَجنُِّب 
الحمِل، إذا ما أنهَكْتَها كثرُة الوالدِة، 
صغاِرها  تنش���َئِة  عن  وَأعجزْتَه���ا 
بُّ  التَّنش���ئَة المالِئمَة، حيث بَرَع الطِّ
إيجاِد وس���ائَل  القديُم في  المصريُّ 
منِع الحم���ِل الدَّائمِة والمؤقَّتِة. وقد 
كان التَّبن���ي حالًّ اجتماعيًّ���ا ُمعترًفا 
به لمش���كلِة العقِم، إذ يقوُل أحُدهم 
لصديِقِه العقيِم: "إنَّك وإن تُك موفوَر 
الثَّراِء، إال أنَّك لم تعمْل على أن َتهَب 
ش���يئًا ألحٍد. وأوَلى ِبَمْن لم يكْن لُه 
ُدُه  ولٌد أن َيَتَخيََّر لنفِس���ِه يتيًما َيَتَعهَّ
بالتَّربيِة، حتى إذا ما َنما عنَدُه َصبَّ 
الماَء على يديه، وأصبَح كأنَُّه ولُدُه 

الذي من ُصْلُبه".



، كان لتسميِة المولوِد في مصَر القديمِة  يِف المصريِّ على نحِو ما َيجِري حتى اليوِم في الرِّ
قوِس، كما كانت َتُغُلُب على التَّسمياِت روُح التَّديُِّن والحذِر، مع إمكانيَِّة التَّأثُِّر  الكثيُر من الطُّ
ياسيَِّة واأُلسريَِّة الُمصاحبِة لعمليَِّة الوالدِة، فكثيًرا ما  في التَّسميِة بالحوادِث االجتماعيَِّة والسِّ
كان ُينَسُب المولوُد إلى أحِد اآللهِة، مثل "باكن رع" أي عبُد رع، أو إلى مناسبٍة دينيٍَّة، مثِل 
"حور محب" أي حور في عيٍد، أو ُينَسُب إلى ظرِف والدِتِه، مثل "إيمحوتب" أي القادم في 
سالٍم، أو ُيَسمَّى باسٍم َيَتمنَّى لُه الخيَر، مثِل "سنب" أي سليٌم ُمعافى، و"اوف عنخ" أي َيحيى 

أو خالٌد، و"مري" أي محبوٌب، و"حسي" أي ممدوح.



اإلناِث في مصَر  أس���ماُء  َدلَّت 
تج���اوِز  عل���ى  الفرعونيَّ���ِة 
المص���ريِّ القديِم لفك���رِة َتَقبُِّل 
َتفضيِل  وع���دِم  اإلناِث،  إنجاِب 
الذُّكوِر، وُمخالفِة ما كان شاِئًعا 
له  المعاصرِة  المجتمع���اِت  في 
إلى خصِّ اإلناِث بقدٍر أكبر من 
عايِة واالهتماِم، حيث اتَّسَمت  الرِّ
أغلُب أس���ماِء إن���اِث الفراعنِة 
قِة،  والرِّ والتَّدلي���ِل  بالعزوب���ِة 
فكان منها "نفرة" أي جميلٌة، 
وجماٌل،  ُحس���ٌن  أي  و"نفرو" 
و"نفرتاري" أي أكثُرهنَّ ُحسًنا 
وَجم���ااًل، و"ح���رس نفر" أي 
بهيٌَّة، و"حري���رة" أي زهرٌة، 
و"مريت" أي حبيبٌة، و"مررة" 
أي محبوب���ٌة، و"تامي���ة" أي 

ة. ِقطَّ



المولوِد، كأن  اسٍم على  أكثَر من  القديمِة إطالُق  المعتاِد في مصَر  كان من 
َتداوُلُه بهدِف  َيِتمُّ  الرَّسميَِّة، وآخُر  الوثائِق  ُل في  ُيَسجَّ له اسٌم رسميٌّ  يكوُن 
، وأحياًنا بهدِف دفِع عيِن الحسِد  التَّخفيِف من طوِل أو ِثَقِل وقِع االسِم الرَّسميِّ
"جاري"  الرَّسميِّ  اسِمِه  جانِب  إلى  ابِنها  على  األمُّ  ُتْطِلُق  كأن  فِل،  الطِّ عن 
كان  ما  ونادًرا  أحمُق،  أي  "بورخف"  أو  فأٌر،  أي  "بنو"  أو  عقرٌب،  أي 
األطفاُل يناُدوَن بأسماِئِهم كاملًة، إذ كانِت األسماُء ُتخفَُّف وُتنغَُّم للتَّدليِل، إلى 
حد أْن َتصيَر "بيبي"، و"تيتي"، و"ميمي"، و"تي"، و"شري"، بل إن "رع  
مسيس"، أو "رمسيس" الذي َيعني ابن اإللِه "رع" كثيًرا ما كان ُيَخفَُّف إلى 

"سيسي" و"سوسو".



عايِة الفائقِة،  ِت األمَّهاُت في مصَر القديمِة مواليَدُهنَّ بالرِّ َخصَّ
بُّ  َل الطِّ َفحَرْصَن على إرضاِعِهم رضاعًة طبيعيًَّة، كما َتَوصَّ
َل المواليِد، وُتعالُج  ُم َتبوُّ الفرعونيُّ إلى َتصنيِع عقاقيَر ُتنظِّ

ما قد ُيصيُبهم من َنزالٍت معويٍَّة أو ُسعاٍل أو 
التَّسنيِن، مع الِحرِص  رمٍد، أو أوجاٍع عند 
واالهتماِم  اإلناِث،  دوَن  الذُّكوِر  ختاِن  على 

وبنوعيَِّة  اليوميِّ  باالستحماِم 
يَِّتِه  عاِم ونظافتِه، مع تقليِل ِكمِّ الطَّ
لمْن يبُلُغ منهم حدَّ الِفَطاِم. وإن 
أطفاِل  بين  الوفيَّاِت  َعَدُد  كان 
المصريين القدماِء كبيًرا إذا ما 

ِقيَس بما هو معهوٌد اليوَم، 
إذا  للغايِة  ضئياًل  ُيَعدُّ  فإنَُّه 
ما ُقورَن بما كان ساِئًدا في 
المجتمعاِت المعاصرِة لهم.



القديمِة،  مصَر  آث��اُر  َتحَفُل 
المقابِر  وص���وُر  ون��ق��وُش 
ُيناِسُب  ما  على  والمعابِد 
العمريَِّة  األطفاِل  فئاِت  كلَّ 
التي  التَّسليِة،  ألعاِب  من 
الخشِب  من  ُتْصنَُّع  كانت 
��اِر  وال��َص��ل��َص��اِل وال��َف��خَّ
والجلِد  والعاِج  والقيشاني 
الُعثوُر  َت��مَّ  كما  والحجِر، 
من  كبيرٍة  مجموعاٍت  على 
العرائِس والدَُّمى التي ُتشِبُه 
إلى حدٍّ كبيٍر عرائَس وُدَمى 
المصريِّ  ي��ِف  ال��رِّ أط��ف��اِل 
األق��زاِم  ك��ِف��رِق  المعاصِر، 
الموصولِة بخيوِط التَّحريِك، 
الُفكوِك  ذاِت  والتَّماسيِح 
التي َتبَتعُد وَتنَطِبُق بواسطِة 
الُخيوِط، والدَُّمى التي ُتماِثُل 
بعيوٍن  والحيواَن،  اإلنساَن 

َكة. ُمطعَّمٍة وأفواٍه ُمَتحرِّ



كِة، َسرَعاَن ما كان َينَطِلُق إلى  فُل المصريُّ القديُم، وَيزهُد في َعرائِسِه الُمتحرِّ حينما َيِشبُّ الطِّ
ا ُيمارُسُه أطفاُل  رقاِت واألزقَِّة والُحقوِل، لُيَماِرَس مع رفاِقِه ألعاًبا ال تكاُد تختلُف كثيًرا عمَّ الطُّ
يِة حتى اليوِم، فَنِجُد فريقيِن َيَتبارياِن في جذِب الحبِل، وفريقيِن آخريِن  الُقرى والمدِن المصرِّ
هِر أو  ارِة، وآخُر ِللَّعِب بالزَّ يلعباِن "عسكَر وحراميَّة"، بينما َينَتِحي فريٌق ِللَّعِب بالنَّحلِة الدَّوَّ
بالَحَصى "زوج أم فرد"، وثالٌث ُيَحلُِّق حوَل اثنيِن يلعباِن المصارعَة أو التَّحطيَب، فيما كان 
ُة ُيماِرسَنَها بأسلوٍب أكثَر َتحفًُّظا، كأداِء بعِض حركاِت الُجمباِز أو الَلعِب  لإلناِث ألعاُبهنَّ الخاصَّ

. بكراٍت صغيرٍة مصنوعٍة من الجلِد المحشوِّ بالَقشِّ



فِق عند المصريِّ  ماحِة والرِّ َكَفَلْت روُح السَّ
���عادَة ألس���رِتِه، ووفََّرت لها  القدي���ِم السَّ
التَّقاليُد الُمفعَّمُة بالتَّحفُِّظ والحذِر ِس���ياًجا 
َيحوُل بينها وبين التَّفكُِّك واالنهياِر. وقد 
َلِعب���ِت األمُّ المصريَّ���ُة َدوًرا ِمحوريَّا في 
الُمحافظِة على تماُسِك تلك األسرِة، وَبَذَلت 
من الُجهِد الكثيَر في سبيِل رعايِة أفراِدها، 
َفَكُثَر التَّنبيُه ف���ي األدِب المصريِّ القديِم 
على ذكِر َفضِل األمِّ، وُحس���ِن ُمعاملِتها، 
وها هو الحكيُم الفرعونيُّ "آني" َينصُح 
جَت واستقرَّ بك  قاِئاًل: "إذا َش���َببَت وَتَزوَّ
الُمقاُم في داِرَك، َضْع ُنصَب عينيَك كيف 
َك، وكيف َعِمَلْت على أن ُتربِّيَك  ولْدتَك أمُّ
بكلِّ سبيٍل. وال َتَدْعَها َتلوُمُك، وَترفُع َكفَّيها 

َضارعًة إلى اإللِه، َفيستجيُب لدعاِئها".



مع ِعظ���ِم مكان���ِة األمِّ ف���ي مصَر 
القديمِة، لم يكْن َدوُر األِب في َتنشئِة 
أبناِئِه َبعيًدا ع���ن التَّوقيِر، ولم تكْن 
مسئوليَّاُت التَّأديِب والتَّثقيِف الُملقاِة 
ا ُألِقَي على َكاهِل  على عاتِقِه بأقلَّ ِممَّ
األمِّ من مهاٍم وواجباٍت، حتى َش���اَع 
بين المصريين القدماِء القوُل: "َنْهُج 
الول���د، َنْهُج أبيه". وف���ي ُمقابِل ما 
َيبذُلُه األُب من ُجهٍد في تنشئِة أبناِئِه، 
ل���م يكْن ينتظُر منهم ما هو أكثُر من 
اعِة، وَتَقبُِّل شيٍء  ���مِع والطَّ حقِّ السَّ
، وسَط مجتمعاٍت  من التَّقويِم الِعقابيِّ
كانت تبيُح لآلباِء وئَد بناِتِهم، كما أن 
َبعِدُهم  وماَن – ِمْن  اآلشوريين والرُّ
���ماِح  – لم يجدوا َغضاضًة في السَّ
لآلب���اِء ِبَرهِن أبناِئِه���م، بل وبيِعِهم 

رورة. عند الضَّ



كان االبُن في مصَر القديمِة ُينَسُب ألبيِه، 
جالِت  ُل باسِم األِب واألمِّ في السِّ وُيَسجَّ
س���ميَِّة، ولم يكْن هناك حرٌج من أن  الرَّ
ِه، إذا م���ا كان ذلك مدعاًة  ُينَس���َب ألمِّ
للفخِر، كأن َتكوُن إحدى أميراِت األسرِة 
الحاكمِة. وقد َحَرَص األبناُء دائًما على 
االعتراِف بفضِل األِب، وَتسجيِل قياِمِهم 
ِة، فَكَت���َب أحُدُهم قاِئاًل:  بواجباِت الُبُنوَّ
���يخوخِة في يد أبي ما  "كنُت ُعكَّاَز الشَّ
َبِقَى على وج���ِه األرِض، وكنُت أروُح 
وأغ���دُو وْفَق أمِرِه، ولم أَخالْف أبًدا ما 
ْد أْن أَتَطلََّع إليه  َرُه َفُمُه، ولم أتع���وَّ َق���رَّ
بنَظراٍت َكثيرٍة، وكنُت ُأطَأِطُئ بَوجهي 
حين ُيَحدُِّثِني". ولعلَّ الكثيَر من مظاهِر 
ذلك التَّ���أدُِّب ال يزاُل باقًيا في المجتمِع 

الريفيِّ المصريِّ إلى اليوم.



ريُق  كانِت الوظائُف الحكوميَُّة في مصَر القديمِة الغايَة التي َيسَعى إليها كلُّ َطامٍح، فهي الطَّ
اليدويَِّة  الِحرِف  وَتَعلُِّم   ، الُمضنيِّ راعيِّ  الزِّ بالعمِل  االشتغاِل  عن  َيسُلُكُه  ِبمْن  َيبتعُد  الذي 
اقَِّة، وهي باُب التَّرقِّي ألرفِع وظائِف الدَّولِة، وأكثِرها جلًبا للتَّميُِّز والِغنى. وكان البدَّ  الشَّ
لِك اإلداريِّ للدَّولِة الفرعونيَِّة من االلتحاِق بإحدى مدارِس التَّعليِم  لمن ُيريُد أن ينتظَم في السِّ
الُمقامِة في  ُتْلَحُق بمعابِد اآللهِة  الحياِة"، والتي عادًة ما كانت  ب�"بيوِت  اِة  الُمَسمَّ األولي 

جميِع ُمدِن الواِدي والدِّلتا.



َتمتَّعْت "بيوُت الحياِة" بنظاٍم إداريٍّ َصارٍم، ويوٍم دراسيٍّ 
باِح الباكِر إلى ما بعد ُمنتصِف النَّهاِر،  َيمتدُّ من ساعاِت الصَّ
يقوموَن  بينما  الغذاِء  َطعاَم  يتناولوَن  التَّالميُذ  كاَن  حيُث 
اٍة بطبقٍة  بإنجاِز واجباِتِهم الدِّراسيَِّة على ألواٍح خشبيٍَّة ُمغطَّ
، الذي ُيمِكُن محَو ما ُينَقُش عليه بواسطِة أقالٍم  من الِجصِّ
ا اقتناُء  من البوِص المهذَِّب األطراِف بسرعٍة وسهولٍة، أمَّ
َلوحِة حفِظ األحباِر واألقالِم، واستخداِم ورِق الَبردي غالي 
المحترفيَن،  للَكَتبِة  إال  ُمتاًحا  يَكْن  فلم  الكتابِة،  في  الثَّمِن 

ليَّة. الذين َأنَهوا بنجاٍح دراسَتُهم األوَّ



القراءَة والكتابَة،  ُيتِقَن  الحياِة" أن  تلميِذ "بيِت  كان على 
والهندسِة  الحساِب  وبمبادِئ  اللُّغويَِّة،  بالقواعِد  ُيِلمَّ  وأن 
النُّصوِص  من  هاِئاًل  ا  كمًّ َيَتَلقَّى  وأن  والجغرافيا،  والرَّسِم 
وتدويِنها  بحفِظها،  ليقوَم  الشهيرِة،  واألدبيَِّة  التَّاريخيَِّة 
اِت، طلًبا لإلتقاِن والتَّمكُِّن، تحَت إشراٍف دقيٍق  عشراِت المرَّ
ُب عليه بعد ذلك ُكلِّه أن ُيْثِبَت  من المعلِّميَن، كما كان َيَتوجَّ
في  معارَف  من  عليه  َحَصَل  ما  لجميِع  واستيعاَبُه  َقُه  َتفوُّ
األوليَِّة،  المدرسِة  من  َج  التَّخرُّ ُيمكَِّنُه  حتى  قاٍس،  اختباٍر 

والحصوَل على لقِب "كاتٍب حامٍل للمحبرة".



ُج تلميُذ "بيِت الحياِة" في عمِر العاشرِة أو الثَّانيَة عشرَة، ِليبدَأ في العمِل والدِّراسِة  َيَتَخرَّ
الُعليا في نفِس الوقِت، فبحسِب ميوِلِه وقدراِتِه ومستوى تحصيِلِه في المرحلِة األوليَِّة، َيِتمُّ 
إلحاُقُه بإحدى الوظائِف الُصغرى في أحِد الدَّواويِن الحكوميَِّة، ِليَتَلقَّى أثناَء عمِلِه التَّوجيَه 
ُض للتَّوبيِخ والِعقاِب ُكلَّما َوَقَع في الخطأ، قبَل أْن َيعِرَف  ِممَّن يكُبُرُه ِسنًّا ودرايًة، وَيَتَعرَّ
أدَنى منه، ُطواَل حياِتِه  َمْن هو  تعليِم  التََّعلُِّم وفي  التَّرقِّي، مع استمراِرِه في  إلى  َطريَقُه 

يَِّة والُقدرِة على العمِل واإلنَجاز. حِّ المهنيَِّة، التي ال َتنَقِطُع َطاَلما كان ُمَتَمتًِّعا باللياقِة الصِّ



انَتَش���َر في مص���َر القديم���ِة مبدُأ 
توارِث المهِن، فكما َيرُث الَمِلُك أباه 
في الجلوِس على عرِش الفراعنِة، 
ألبناِئِه،  الكاِهُن وظاِئَف���ُه  ُث  ُي���ورِّ
وُيِعدُّ ُحكَّاُم المقاطعاِت بنيهم لوراثِة 
مراكِزِه���م االجتماعيَّ���ِة الممتازِة، 
وهكذا في جميِع الوظائِف والحرِف 
والمه���ِن على اختالِفه���ا، غيَر أنَّ 
الح���قَّ في َتَلقِّي العل���ِم واالنضماِم 
ألحِد "بي���وِت الحياِة" كان َمكفواًل 
للجمي���ِع، فمْن حقِّ اآلباِء دائًما أن 
َيَتَطلَّع���وا إلى تحقي���ِق حياٍة أفضَل 
ألبناِئِه���م، وأن َيُقوم���وا بإلحاِقِهم 
بم���دارِس التَّعليِم اأُلول���ي، َطالما 
كان���وا يعتقدون فيهم ُنبوًغا وقدرًة 
، وما داموا  على التَّحصيِل والتَّرقيِّ
عايِة  بالرِّ ِده���م  َتَعهُّ قادريَن عل���ى 

ُطواَل سنواِت َتعليمهم.



غالًبا ما كانْت مدارُس التَّعليم األولي 
في مصَر القديمِة قاصرًة على الذُّكوِر 
دوَن اإلن���اِث الالِئي ق���لَّ التحاُقُهنَّ 
ب�"بيوِت الحياِة"، وإن ُوِجَد منُهنَّ 
َم���ْن َتَلقَّ���ْت تعليًما نظاميًّ���ا بهدِف 
االلتحاِق بإح���دى الوظائِف الدِّينيَِّة 
الجانَب األعظَم  ف���إنَّ  الدُّنيويَِّة،  أو 
من المتعلِّماِت في بالِد الفراعنِة ُكنَّ 
ليِّ في  َيحُصْلَن عل���ى َتعليِمهنَّ األوَّ
ُص لهنَّ َمْن  المنازِل، حيث كاَن ُيَخصَّ
َيَتَولَّ���ى َتدريَبُهنَّ على إتقاِن الكتابِة 
والق���راءِة، وَيضَمُن له���نَّ اإللماَم 
والفنوِن.  العل���وِم  مبادِئ  بُمختلِف 
وقد َعَرَف المجتمُع المصريُّ القديُم 
عدًدا من النِّساِء الالئي َحَمْلَن لقَب 
كاتباٍت، وَتولَّيَن مسئوليَة العديِد من 

الوظائِف الُمهمِة والمرموقة.



التي َتحضُّ على  النُّصوِص  الكثيَر من  القديمِة  إلينا من مصَر  التي وَصَلْت  البرديَّاُت  َحَمَلِت 
، ومن بينها تلك البرديَِّة التي َينَصُح فيها  التَّعلُِّم، وتبالُغ في التَّحقيِر من شأِن العمِل اليدويِّ
"خيتي" أحد أبناِئِه بالحرِص على االنتظاِم واالجتهاِد في تحصيِل العلِم، ُمستعِرًضا ما ُيعاِنيِه 
ُض للجمِر المشتعِل، الذي ُيْكِسُب  أصحاُب الحرِف من مشقٍَّة، فها هو: "صانُع النَّحاِس َيَتعرَّ
مِك.. والنَّجاُر الذي  ِجْلَدُه ُخشوَنَة التَّماسيِح، وَتنَبِعُث منه رائحٌة تشبُه رائحَة خليِط البيِض والسَّ
َيِكلَّ ساعداُه.. والبنَّاُء الذي يعمُل بين  َيقِضي نهاَرُه وليَلُه ُممسًكا بآلِة قطِع األخشاِب، حتى 

يِن واألحجاِر حتى ُيسِقَطُه المرُض". الطِّ



المهِن  وَيسَتْطِرُد "خيتي" في هجِو 
: "الحالََّق  اليدويَِّة، فيخب���ُر ابَنُه بأنَّ
ْن يش���تري خدماِتِه  ُل باحًثا َعمَّ يتجوَّ
كالنَّحلِة من أجِل َملِء بطِنِه.. والتَّاجَر 
يجوُب ال���وادي ُمتنقاًل بي���ن المدِن 
وبضائَعُه  حياَت���ُه  ًضا  ُمعرِّ والقرى، 
للخطِر، من أجِل ربٍح ضئيٍل ال ُيسمُن 
من ج���وٍع.. والفالَح َتفِتُك به الِعَلُل، 
، وحس���اَبُه عسيٌر،  ألنَّ عَمَلُه شاقٌّ
اَج  وش���كاَيَتُه ال تكاُد تنقِطُع.. والنَّسَّ
َيمِضي نهاَرُه قعيَد الدَّاِر، ال ُيمِكُنُه أن 
، وال يكاُد  ُيَمتَِّع نفَسُه بالهواِء النَّقيِّ
وِء إال برش���َوٍة.. والدَّبَّاَغ  يخرُج للضَّ
واِئُح الَكريهُة..  َتفوُح من يدي���ِه الرَّ
وَساعَي البريِد يترُك وصيََّتُه ألبناِئِه 

قبل خروِجِه إلى العمل".



وبع���د أن َيخِتَم "خيت���ي" َهجَوُه 
ب�"اإلسكاِفيِّ الذي ُيرِهُق نفَسُه في 
قَّاِء الذي ُيالِقي  َشدِّ الجلوِد.. والسَّ
المش���قََّة في حمِل المياِه، والتََّنقَُّل 
يَّاِد  بها لمس���افاٍت َطويل���ٍة.. والصَّ
���اِطئ  الذي يقضي يوَمُه على الشَّ
وفي نفِس���ِه َهلٌع من التَّماس���يِح.. 
وكاِهِن المعبِد الذي َيلَزُم معَبَدُه كما 
َيلَزُم الفالُح أرَضُه.. والُجنديِّ الذي 
َتَتَع���دَُّد قياداُتُه، وَيس���َمُع وُيطيُع، 
وُيوِقُظوَنُه ول���م َيمِض على نوِمه 
س���اعٌة"، يقول: "ُاْنُظْر.. ال ُتوَجُد 
مهنٌة بغيِر رئيٍس، إال مهنُة الكاتِب 
الذي يكوُن رئيَس نفِسِه.. فإذا ما 
َقرأَت ما في الكتِب، َصاَر ُكلُّ شيٍء 

َحسنًا بالنِّسَبِة لك".



غِم من انتشاِر توارِث المهِن والمناصِب في مصَر القديمِة، لم َيغِلِق المجتمُع الفرعونيُّ  على الرَّ
وَن دماَء التَّجديِد  امحيَن وأصحاِب المواهِب، الذين كانوا دائًما ما َيُضخُّ طريَق التَّرقِّي أماَم الطَّ
والحيويَِّة في شراييِنِه، وَيضمُنوَن له عدَم الوقوِع في الجموِد الذي ال بدَّ له من أن ُيَؤدِّي إلى 
لِك الَكهنوتيِّ ألحِد آلهِتها  االنهياِر، فإْن كاَن َتَولِّي ُحكِم البالِد ووزاَرِتها، واالنخراِط في السِّ
من األموِر العسيرِة الَمناِل، فهي يوًما لم تكْن مستحيلًة، كما أنَّ َتولِّي أرفِع مناصِب اإلدارِة 
امحين من  الطَّ أماَم  ُمتاًحا دائًما  الِحَرِفيِّ كان  العمِل  ِة  ِقمَّ إلى  والجيِش والقضاِء، والوصوَل 

عِب المصري. ِة الشَّ عامَّ



ُيمِكُننا – إذا ما اس���تثنيَنا طبقَة 
اإلماِء والعبيِد – َتقسيَم الُمجتمِع 
المصريِّ القديِم إلى ثالِث طبقاٍت 
ِة  اجتماعيٍَّة ُمختلف���ٍة، ففي الِقمَّ
ُيوج���ُد الَمِل���ُك وأبناُء األس���رِة 
الحاكمِة، وحولَهُم ُحكَّاُم األقاليِم 
وق���اَدُة الجي���ِش وكب���اُر رجاِل 
اإلدارِة والكهن���وِت، وفي القاِع 
هناك ع���دٌد كبيٌر م���ن العامليَن 
ي���ِد  ع���ي والصَّ راع���ِة والرَّ بالزِّ
بين  الحرفيي���َن، وما  وصغ���اِر 
بقتي���ِن ُتوَجُد طبقٌة وُس���طى  الطَّ
ُن من صغاِر رجاِل اإلدارِة  َتَتك���وَّ
والجي���ِش والكهنوِت، باإلضافِة 
إل���ى عدٍد غيِر َقليٍل من أصحاِب 

ناَعات. الِحَرِف والصِّ



َتَمتََّع الَمِلُك في مص���َر القديمِة بمكانٍة 
عظيمٍة، وُأِحيَط بش���يٍء من التَّقديِس 
اس���ِخ في  الُمس���تَمدِّ م���ن االعتقاِد الرَّ
 ، كوِنه يحك���ُم بتفويٍض وإله���اٍم إلهيٍّ
ُل، والَقاضي األعظُم،  الكاهُن األوَّ فهو 
���رطِة،  والشُّ للجيِش  األعلى  والقاِئ���ُد 
والحاك���ُم الُمطل���ُق الذي َيِدي���ُن لُه ُكلُّ 
اعِة، غيَر أنَّ  ���مِع والطَّ المصرييَن بالسَّ
َحاَل الَمِلَك في مص���َر القديمِة، وَمدى 
���عِب لسلطاِتِه دائًما ما كان  ُخضوِع الشَّ
َيَتَأثَُّر بدرجِة نجاِح أو فش���ِل سياساِته، 
���ُب عليه إثباُت  ودائًم���ا م���ا كان َيَتَوجَّ
جدارِتِه بالُجلوِس على العرِش، الِسيَّما 
وقَت االحتفاِل بال�"حب سد"، أو العيِد 
الثَّالِثين���ي لتولِّيه الحك���َم، الذي َيِجُب 
ِت���ِه وَجدارِتِه  أن ُيَبرِه���َن فيه على ُقوَّ

باالستمراِر، ولو بشكٍل رمزي.



كان ال�"بر عا" أو البيُت الكبيُر َمَقرَّ إقامِة الَملِك وأسرِتِه، والمقرَّ األعلى للحكِم واإلدارِة، حيث 
فين والخدِم والحرفيين،  كاَن يشغُل جانًبا كبيًرا من العاصمِة، ويضمُّ عدًدا وافًرا من الموظَّ
وتلَحُق به مساحاٌت شاسعٌة تحتوي على المخازِن ودوِر المحفوظاِت، وثكناِت الجيِش، والمقرِّ 
رطِة. وقد ارتبَط تعبيُر "بر عا" بالمِلِك نفِسِه، وَتعدَّى التَّعبيُر عن َمحلِّ إقامِتِه  ئيسيِّ للشُّ الرَّ
إلى الدَّاللِة على شخِصِه، وهو التَّعبيُر الذي َتمَّ تحريُفُه فيما بعُد إلى "فرعا" و"فرعون"، 

ِلُيسَتْخَدَم اآلن في الدَّاللِة على التَّاريِخ المصريِّ القديِم بأثِره.



ُيماِث���ُل منصُب الوزي���ِر في مصَر 
القديم���ِة منصَب رئي���ِس الُوزراِء 
في عاَلِمنا المعاص���ِر، فهو رئيُس 
الجهاِز التَّنفيذيِّ للدَّولِة، وَمْن َينوُب 
عن المِلِك في توجيِه سياسِة البالِد، 
وه���و َهم���زُة الوصِل بي���ن الحاكِم 
م���ن جهٍة، وكباِر الُقض���اِة، وحكَّاِم 
الجيِش، ورؤس���اِء  األقاليِم، وقاَدِة 
���رطِة من جه���ٍة ُأخرى، عالوًة  الشُّ
ُل عن ُمتابعِة  على أنَُّه المسئوُل األوَّ
إنجاِز اإلنشاءاِت المعماريَِّة الُكبرى، 
ًة المجموعُة الجنائزيَُّة الَملكيَُّة.  خاصَّ
وعادًة م���ا كاَن الملُك َيَتَخيَُّر وزيَرُه 
من بين أفراِد أس���رِتِه، أو من بين 
ُخَلَصاِئه الذين َيث���ُق في والِئِهم له 

ثقًة ُمطلَقة.



بيعيِّ أن يحت���اَج الجهاُز  كان م���ن الطَّ
التَّنفي���ذيُّ للدَّولِة المصريَّ���ِة القديمِة 
فيَن بُمختلِف  إلى عدٍد هائٍل من الموظَّ
صاِتِه���م، وكان من  درجاِتِه���م وَتخصُّ
ُف الواحُد بين  المعتاِد أن يجَمَع الموظَّ
ِعدَِّة وظائَف وألقاٍب ال رابَط بينها، كما 
كان من غيِر الُمستهجِن أن يصَعَد أحُد 
���ِة باجتهاِدِه ونبوِغ���ِه إلى أعلى  العامَّ
، وأن يصيَر  ���لَِّم الوظيفيِّ درجاِت السُّ
ْتُه اآللهُة من مواهَب  الِحَرفيُّ بما خصَّ
وقدراٍت أحَد ِرجاالِت الدَّولِة البارزين، 
ُل على ِجدراِن  فها هو "نخبو" ُيَس���جِّ
مقبرِتِه بالجي���زِة كيف بدأ حياَتُه بنَّاًءا 
عاديًّا، وكيف أصب���َح بفضِل مواهِبِه 
للمعمارييَن في عهِد  كبي���ًرا  وقدراِتِه 

الَمِلِك "بيبي األول".



لِع  السِّ من  حاجاِتها  أغلِب  تصنيِع  على  القديمِة  مصَر  في  الُموِسرِة  األسِر  اعتماُد  أدَّى 
ناعاِت الغذائيَِّة، وصناعاِت الغزِل والنَّسيِج – في منازِلها  والمنتجاِت االستهالكيَِّة – كالصِّ
ُن َطائفٌة  غيرَة داخَل ُحدوِد تلك المنازِل، وتكوُّ ناعيََّة الصَّ عاِت الصِّ إلى ظهوِر ما ُيشِبُه الُمجمَّ
اِل الُمشتغلين بها، والذين َظلُّوا ِحَرفيين أحراًرا، ترُبُطُهم بأصحاِب  كثيفُة العدِد من العمَّ
غِم من إقامِتِهم الدَّائمِة في منازِل أرباِب أعماِلِهم، وارتباِط  المنازِل عقوُد عمٍل عادلٍة، بالرَّ

مكاَنِتهم وما ُيمكُن أن َيُصبُّوُه من اقتداٍر أو َعنٍت بما يناُلُه أرباُب أعماِلهم من ُحظوظ.



أوقاِت  وفي  خاِء،  الرَّ في عصوِر  ًة  خاصَّ قيِق،  الرَّ وجوَد  القديُم  المصريُّ  المجتمُع  َعَرَف 
تحقيِق االنتصاراِت الحربيَِّة، إذ كان من المعتاِد إلحاُق األسرى بخدمِة العسكريين الذين 
قاموا بأسِرهم، كما كان األثرياُء عادًة ما ُيقبُلون على شراِء اإلماِء والعبيِد الذين ُيْجَلُبوَن 
قيِق اآلسيوييَن، ولكنَّنا حتى إذا ما أضفَنا إلى ذلك عدًدا من  اِر الرَّ إلى مصَر عن طريِق ُتجَّ
اِء األحكاِم القضائيَِّة، ومع االعتراِف بأداِء  يََّتُهم من جرَّ المصريين الذين كانوا َيفِقدون ُحرِّ
قيِق لدوٍر ملموٍس في الحياِة الفرعونيَِّة، ُيمِكُنَنا أن نَُّؤكَِّد على أنَّهم لم ُيَمثُِّلوا يوًما األعداَد  الرَّ

ئيسيِّ في سوِق العمِل المصري. خمَة التي ُيمِكُنها َلعَب الدَّوِر الرَّ َة الضَّ الكثيفَة والقوَّ



من الثَّابِت َتَمتُُّع األرقَّاِء في عهوِد الفراعنَِّة بأوضاٍع قانونيٍَّة واجتماعيٍَّة ُتعِلي من قيِم اإلنسانيَِّة 
الغيِر،  باالشتغاِل لدى  َيسَمُح ألرقَّاِئِه  َمْن  المصرييَن  إذ كان من ُمالِك األراضي  ِر،  والتَّحضُّ
األشياِء  على  للحكِم  وأهليَُّتهم  وكراَمُتُهم  إنسانيتَُّهم  وكانت  بأجورِهم،  ألنفسِهم  واالحتفاِظ 
هادِة أماَم المحاكِم، كما كان من حقِّهم، إذا ما ُأِسيئَت  ُمعترًفا بها، وكان ُيمكُن استدَعاؤهم للشَّ
ُه من تلقاِء  اقَِّة في األيَّاِم شديدِة الحرارِة – التَّوجُّ ُمعامَلُتُهم – كأن ُيَكلَُّفوَن بأداِء األعماِل الشَّ

أنفسِهم إلى الجهاِت القضائيَِّة، لرفِع القضايا على سادِتهم.



ٌة ماليٌَّة ُمستقلٌَّة وُمعترٌف بها، فكاَن في وسِعِهم ِحيازُة األراضي  كان لألرقَّاِء في مصَر القديمِة ذمَّ
وامتالُك العقاراِت والمعادِن الثَّمينِة، تحَت إشراِف سادِتهم وبموافقِتهم، كما كان من حقِّهم توارُث 
تلك الممتلكاِت، بل وصَل بعُضُهم إلى حدِّ أن اتَّخَذ لنفِسِه َخَدًما وأتباًعا، كما لم َيمنِع المجتمُع 
المصريُّ القديُم اقتراَن األرقَّاِء باألحراِر، وإن كان ذلك لم َيتمَّ إال على نطاٍق َضيٍِّق، باإلضافِة 
ادُة يعِتقوَن عبيَدُهم من أسرى الحرِب، الذين َسرَعاَن ما ينَدِمجوَن في  إلى أنَُّه كثيًرا ما كان السَّ

الحياِة المصريَِّة، وُيصيروَن مواطنيَن أحراًرا قادريَن على أْن َيَنالوا أرفَع المناصب.



على  التَّأكيِد  من  غِم  الرَّ على 
المجتمِع  في  األرقَّاِء  َتَمتُِّع 
المصريِّ القديِم بُمعاملٍة إنسانيٍَّة 
أْن  نستطيُع  ال  فإنَّنا  رٍة،  ُمتحضِّ
جميِع  على  التَّأكيَد  ذلك  َم  نَُّعمِّ
 ، الفرعونيِّ التَّاريِخ  عصوِر 
التي  المصريَِّة  اأُلسِر  وجميع 
امتَلَكِت اإلماَء والعبيَد، غيَر أنَّنا 
نستطيُع دائًما أْن نَُّؤكَِّد على ُرِقيِّ 
ُكلِّ  وُبعِدَها  الفراعنِة،  حضارِة 
وماِن التي  الُبعِد عن حضارِة الرُّ
ا  خاصًّ َمتاًعا  األرقَّاَء  اعَتَبَرِت 
وإهالُكُه،  َتدميُرُه  لصاحِبِه  َيِحلُّ 
أنَّ  على  نَُّؤكَِّد  أن  َيجُب  إنَّنا  بل 
حاَل أرقَّاِء مصَر في ذلك الوقِت 
الُمبكِِّر من تاريِخ البشريَِّة، كان 
أفضَل كثيًرا من حاِل أرقَّاِء العالِم 

في العصوِر الُوسطى.



كان في مصَر القديمِة َمْن يحيا حياًة ُمرفهًة ُيظلُِّلها الثَّراُء والبذُخ، وكان فيها أيًضا من يعيُش 
يِق ومحاولَة البحِث عن طريٍق لضماِن الَكفاِف، غيَر أنَّ المجتمَع الفرعونيَّ كان  عيشَة الضِّ
لكلِّ مجتهٍد ما يسَتِحقُّ من  العدالِة، مانًحا  قدًرا عظيًما من  لَبنيِه  أغلِب ُعصوِرِه َضامًنا  في 
ُمميِّزاٍت، كما كان بعيًدا كلَّ البعِد عن الجموِد، إذ ال نلبُث في عصوِر التَّدهوِر أْن نَّرى َتظاهراٍت 
هنا واعتصاماٍت هناك، بل إنَّ ضعَف اإلدارِة وضياَع العدالِة َسْرَعاَن ما أدَّى في نهايِة عصِر 

ِل ثورٍة اجتماعيٍَّة َعَرَفها التَّاريخ. الدَّولِة القديمِة إلى قياِم أوَّ



كان للعقيدِة الدِّينيَِّة األثُر األكبُر على الحياِة االجتماعيَِّة عند الفراعنِة، فمن الثَّوابِت اإليمانيَِّة 
للعقيدِة َنَسَج المصريُّ القديُم أخالَقُه وقيَمُه ومباِدَئُه، وراَعى في جميِع أعماِلِه الدُّنيويَِّة أنَّه 
قاِء األبديِّ  عادِة األبديَِّة أو الشَّ سيرحُل يوًما إلى العالِم اآلخِر، وأنَّ مصيَرُه ونصيَبُه من السَّ
َيَتوقَُّف على ما سوَف َتُقوُلُه ُروُحُه أماَم محكمِة اآللهِة في اآلخرِة، إذ يجُب أْن ُتَؤكَِّد ُروُحُه 
براَءَتُه من كل ذنٍب ومعصيٍة: "أنا لم أقُتْل، أنا لم أسرْق.. أنا لم أكذْب.. أنا لم أكْن ُمتكبًرا.. 

أنا لم أمنِع الُخبَز عن جائٍع، وال الماَء عن ظمآن..".



وِح والحياِة اآلخرِة، وخضوِع جميِع األعماِل الدُّنيويَِّة للثَّواِب أو العقاِب  كان اإليماُن بخلوِد الرَّ
العامَل األساسيَّ في صبِغ الحضارِة الفرعونيَِّة بصبغٍة إنسانيٍَّة، تحترُم إرادَة اإلنساِن، وَترى 
في استعباِدِه وَتسخيِرِه وإجباِرِه على فعِل ما ال يرغُب جريمًة ُكبرى وذنًبا عظيًما، ولعَل ذلك 
هو ما جعَل أحَد الُقضاِة في األسرِة الخامسِة ينقُش على ِجدراِن مقبرِتِه قوَلُه: "إنَّ جميَع من 
عملوا في هذه المقبرِة َناُلوا أجَرهم كاماًل من ُخبٍز وُجعٍَّة وزيٍت وقمٍح ومالبَس.. كما أنَّني لم 

ُأْكِرْه أحًدا على العمل".



الَة والَحجَّ إلى قبِر "أوزيَر" في "أبيدوَس"، ونادًرا  َعَرَف المصريُّ القديُم الوضوَء والصَّ
ما كان َيخلو البيُت المصريُّ القديُم من رسوماٍت أو نقوٍش أو تماثيَل لآللهِة، من أجِل التَّعبُِّد 
وجلِب الَبركِة وضماِن الحمايِة، جنًبا إلى جنٍب مع صوِر ونقوِش وتماثيِل الموتى الذين 
وا بالتَّبجيِل، وَتمَّ النَّظُر إليهم دائًما على أنَّهم أحياٌء حاضرون، يمكُن التَّواُصُل معهم،  ُاخُتصُّ
ويمكُن تلقي مساعداِتهم عند الحاجِة، فكثيًرا ما كاَن َيطلُب الحيُّ الحمايَة والعوَن من أحبَّاِئِه 

احلين، وكثيًرا ما َتمَّ العثوُر على خطاباِت أرسَلها األحياُء إلى الموتى.    الرَّ



ابتَكَر المصريوَن القدماُء التَّحنيَط، وَبَذُلوا كلَّ ما في ُوسِعهم لتطويِرِه، من أجِل الُمحافظِة 
ائلَة على تجهيِز مقابِرهم بكلِّ  وِح، كما أنَفقوا األمواَل الطَّ على أجساِدِهم، انتظاًرا لعودِة الرَّ
َياَع على صيانَتِها والعنايِة بها، بينما َحَرَص  ، وأوقفوا الضِّ ما تحتاُج إليه من أثاٍث جنائزيِّ
بانتفاِع  الَقرابين لذويِّهم في األعياِد والُمناسباِت، العتقاِدِهم  َتقديِم  الُمَتَوفَّيَن على  أقرباُء 
عائِر التي  قوِس والشَّ ، كما َحَرُصوا على أداِء الطُّ الَموتى بتلك الَقرابين، ولو بشكٍل رمزيٍّ

يحتاَجها الُمتَوفُّوَن بأنفِسهم، أو من خالِل توظيِف َمْن يقوُم عنهم بأداِئها.



كان المصريُّ القديُم يعتقُد في قدرِتِه على التَّواُصِل مع اآللهِة من خالِل الكهنِة، كما كان 
يعتقُد في قدرِتِه على التَّواُصِل المباشِر معهم متى ُأِتيَح له ذلك، فكثيًرا ما كان َيعترُض 
المساعدَة في  له  ُيَقدَِّم  أو  له حاجَتُه،  يقِضَي  أْن  اإللِه في عيِدِه، ويناِشُدُه  أحُدُهم موكَب 
العثوِر على مفقوٍد، وال ينصرُف حتى يجيَب التِّمثاُل المحموُل على أكتاِف الكهنِة باهتزازٍة 
فَض، وهو ما َنلِمُس َصداه في الُقرى المصريَِّة حتى  َتعني الموافقَة، أو أخرى َتعني الرَّ
ِعِه ألحِد األولياِء، وطلِبِه قضاَء حاجِتِه: "ِهزِّ المقاَم  اليوِم، حيث َيصرُخ الُقرويُّ عقَب َتضرُّ

يا شيخ"!!



عايِة، حتى  َشيََّد المصريُّ القديُم المعابَد لآللهِة، واختصَّ الفراعنُة تلك المعابَد باالهتماِم والرِّ
لواِت، وَترتيِل  يتسنَّى لها القياَم بدوِرها على الوجِه األمثِل، إذ كان يقوُم على إقامِة الصَّ
قوِس والواجباِت اليوميَِّة جيٌش َكثيُف العدِد  األناشيِد، ومباركِة األضاِحي، وأداِء الطُّ
من الكهنِة َحِليقي الرُّؤوس، ِممَّن َيحرصوَن على ارتداِء جلوِد الحيواناِت، 
ًة في األعياِد والمناسباِت الدِّينيَِّة، كما كان يلحُق بالخدمِة في  خاصَّ
اقصاِت والمغنيِّاِت،  كلِّ معبٍد عدٌد كبيٌر من الموسيقِّياِت والرَّ
ُيمثلَن الحريَم اإللهيَّ الذي عادًة ما كانت َترأُسُه إحدى 

أميراِت البيِت الحاكم.



ٍة للخلِق، وبإلٍه أعظَم له زوجٌة  اخَتصَّ كلُّ معبٍد من المعابِد الُكبرى في مصَر القديمِة نفَسُه بقصَّ
ِة التي كانوا  قوِس الخاصَّ عائِر اليوميَِّة، باإلضافِة إلى الطُّ وذريٌَّة، وكان الكهنُة يقوموَن بأداِء الشَّ
ُيؤدُّوَنها في األعياِد والمناسباِت تكريًما آللهة المعبِد. وإلى جانِب الدَّوِر األساسيِّ الذي لعبْتُه في 
الحياِة الدِّينيَِّة لدى المصريِّ القديِم، أدَِّت المعابُد بما كان َيْلَحُق بها من مدارَس ومعاهَد علميٍَّة 
ومستشفياٍت ومكتباٍت ومراكَز للتَّجارِب واألبحاِث، دوًرا بارًزا في تقدُِّم بالِد الفراعنِة، وحفِظ 

ُتراِثها الحضاريِّ ومنجزاِتها العلميَّة.



ٌة تمثَّلْت في  َخصَّ ملوُك الفراعنِة معابَد مصَر القديمِة بالثَّرواِت، فكان لكلِّ معبٍد ممتلكاٌت خاصَّ
لِع  مساحاٍت شاسعٍة من األراضي، وقطعاٍن ضخمٍة من الماشيٍة، ومخازَن فسيحٍة ُمكدَّسٍة بالسِّ
والُمنتجاِت التي كان َيصرُف الكهنُة من أثماِنها على خدمِة اإللِه وعلى أنفِسهم. وألنَّ الكهنَة في 
ثُلوا فئًة اجتماعيًَّة ُمغلَقًة، يتوارُث فيها األبناُء مراكَز اآلباِء، وألنَّ المعابَد َنَمت  مصَر القديمِة مَّ
من ثرواِتها في عهِد الدَّولِة الحديثِة، إلى حدِّ امتالِكها لحَواَلْي 10% من إجمالي أراضي البالِد 
راعيَِّة، فقد َلِعَب رجاُل الدِّيِن في مواقَف ِعدٍَّة َدوًرا رئيسيًّا في توجيِه سياسِة البالِد، وامتلُكوا  الزِّ

لطة. فيها دائًما النُّفوَذ والسُّ



    
كان المصريُّ القديُم شديَد االهتماِم برفاهيِتِه في الحياِة 

الدُّنيا، فلم يبخْل بجهٍد في سبيِل جعِل حياَتُه أكثَر ُيسًرا وأوفَر 
جمااًل، في نفِس الوقِت الذي انشغَل فيه بحياِتِه اآلخرِة، وأنفَق من ماِلِه 

يَء الكثيَر من أجِل الفوِز بحياٍة أبديٍَّة سعيدٍة، إذ كان ال يتردَُّد في  وعمِرِه الشَّ
تخصيِص الجانِب األكبِر من أمواِلِه التي جاَهَد طوياًل في كسِبها لتشييِد مقبرٍة الئقٍة، 

، فكان في ذلك نموذًجا ُيحَتَذى لمن َيطَمحوَن إلى  وإعداِدها بكلِّ ما تحتاُج إليه من أثاٍث جنائزيٍّ
إيجاِد صيغٍة للتَّوازِن والتَّناغِم بين ما يبدو للوهلِة األولى ُمتنافًرا، وغيَر قابٍل للتَّوافق.



    
كان المصريُّ القديُم شديَد االهتماِم برفاهيِتِه في الحياِة 

الدُّنيا، فلم يبخْل بجهٍد في سبيِل جعِل حياَتُه أكثَر ُيسًرا وأوفَر 
جمااًل، في نفِس الوقِت الذي انشغَل فيه بحياِتِه اآلخرِة، وأنفَق من ماِلِه 

يَء الكثيَر من أجِل الفوِز بحياٍة أبديٍَّة سعيدٍة، إذ كان ال يتردَُّد في  وعمِرِه الشَّ
تخصيِص الجانِب األكبِر من أمواِلِه التي جاَهَد طوياًل في كسِبها لتشييِد مقبرٍة الئقٍة، 

، فكان في ذلك نموذًجا ُيحَتَذى لمن َيطَمحوَن إلى  وإعداِدها بكلِّ ما تحتاُج إليه من أثاٍث جنائزيٍّ
إيجاِد صيغٍة للتَّوازِن والتَّناغِم بين ما يبدو للوهلِة األولى ُمتنافًرا، وغيَر قابٍل للتَّوافق.

الفيضاُن  كان االقتصاُد المصريُّ في أساِسِه اقتصاًدا زراعيًّا، يعتمُد على استغالِل ما يحمُلُه 
من خصٍب ومياٍه، وكانِت الِفالحُة هي العمُل الرئيسيُّ الذي َيشتغُل به القسُم األعظُم من سكَّاِن 
ا َجَعَل أعماَل تنظيِم الرَّيِّ وَشقِّ التِّرِع والقنواِت من أهمِّ واجباِت حكومِة  وادي ودلتا النِّيِل، ِممَّ
البالِد، ومن ُأولى ُمبرراِت وجوِدها، ومن أعظِم مصادِر ُسلطِتها. وإذا كان من المؤكَِّد استحواُذ 
راعيَِّة، فمن المؤكِِّد أيًضا، وجوُد نوٍع من أنواِع  المِلِك كممثٍِّل إلهيٍّ على جميِع أراضي مصَر الزِّ

ِة التي َتَمتََّع به الَفالُح المصريُّ القديم. الملكيَِّة الخاصَّ



في  األوليَِّة  الخاماِت  من  الكثيِر  وتوافُر  َناحيٍة،  من  المصريَِّة  لألراضي  راعيُّ  الزِّ الثَّراُء  َأَتاَح 
ناعاِت، كصناعاِت  جنباِتها من ناحيٍة ُأخرى الُفرصَة كاملًة أماَم ظهوِر وازدهاِر العديِد من الصِّ
ناعاِت  َنسِج وحياكِة المالبِس، وصناعاِت استخراِج وتشكيِل المعادِن واألحجاِر الكريمِة، والصِّ
وصناعِة  اريَِّة،  الُفخَّ اآلنيِة  وصناعِة  الحجريَِّة،  ناعاِت  والصِّ الجلديَِّة،  ناعاِت  والصِّ الخشبيَِّة، 
أنَّ  في  الَبردي. وال شكَّ  نباِت  الكتابِة من  الِل، وصناعِة ورِق  والسِّ الُبُسِط  جاِج، وصناعِة  الزُّ
نَّاَع وأصحاَب الحرِف كانوا ُيشكِّلوَن َطوائَف غيَر تابعٍة للحكومِة، حيث كانت ُتوجُد في المدِن  الصُّ

ٌة، يمتلُكها ويديُرها األفراد. والُقرى الُكبرى ِورٌش صناعيٌَّة خاصَّ



كان نهُر النِّيِل الوسيلَة الرئيسيََّة ِلنقِل األفراِد والبضائِع بين ُمختلِف ُمقاطعاِت الدِّلَتا والوادي، 
وكان اإلبحاُر على َصفحِتِه على َظهِر الَقوارِب الَخفيفِة المصنوعِة من سيقاِن البردي، أو 
أمًنا،  األكثُر  الطريقُة  هو  باألشرعِة،  دِة  والمزوَّ األخشاِب  من  المصنوعِة  فِن  السُّ متِن  على 
واألقلُّ تكلفًة لحركِة التِّجارِة الدَّاخليَِّة، كما استخدَم المصريُّ القديُم الحميَر في نقِل البضائِع 
ها الثِّيراُن.  َتُجرُّ خمِة التي  َيعِرَف استخداَم الخيوِل، والعرباِت الضَّ ا، قبَل أْن  والمسافريَن برًّ
أما عن التِّجارِة الخارجيَِّة، فقد َبَرَع الفراعنُة في التِّرحاِل َعبَر البحاِر، حيث كانت لهم تجارٌة 

احِل الفينيقيِّ وُجزِر البحِر المتوسط. مزدهرٌة مع بالِد "بنت" والسَّ



األعماِل  جميُع  كانت  والحرفيُّوَن،  نَّاُع  الصُّ بها  يقوُم  كان  التي  ِة  الحرَّ األعماِل  عن  بعيًدا 
خمِة التي َتحتاُج إلى جهوٍد عظيمٍة وَتكاليَف باهظٍة من اختصاِص الحكومِة المصريَِّة  الضَّ
القديمِة، التي كانت َتحتكُر استغالَل المناجِم والمحاجِر، وَتشييَد المعابِد والمقابِر الَمِلكيِِّة، 
رائِب  ُة، التي ُيعَهُد إليها بتصنيِع المنتجاِت الغذائيَِّة من الضَّ كما كان لها مصاِنُعها الخاصَّ
راعيَِّة، إلى جانِب تصنيِع جميِع ما تحتاجُه اإلدارُة الحكوميَُّة  التي  ُتَسدَُّد من الحاصالِت الزِّ

والَقصُر الفرعونيُّ من منسوجاٍت وأوراٍق وُمجوهراٍت وأثاٍث وأواٍن وعطور.



ًرا ُمذهاًل، واعتماِد األعماِل  ِر اإلدارِة الفرعونيَِّة َتطوَّ َيدُُّل ما وصَل إلينا من وثائَق على َتطوُّ
رامِة، فهناك سجالٌت ُمَعدٌَّة لِتدويِن  الحكوميَِّة ُمنذ َفجِر التَّاريِخ على ُنظٍم َغايًة في الدِّقَِّة والصَّ
اِل وما ُيَكلَُّفوَن ِبإنجاِزِه، وهناك ُمراقٌب خاٌص لكلِّ مجموعٍة منهم. وقد يكوُن من  أسماِء الُعمَّ
بعقوبِة  المحكوِم عليهم  َجنٍب مع  إلى  الحرِب جنًبا  لبعِض أسَرى  الفراعنِة  َتسخيُر  الُمحتمِل 
اقَِّة، غير أنَّهم لم ُيَمِثلُّوا يوًما سوى  األشغاِل من المواطنيَن المصرييَن في أداِء األعماِل الشَّ
ِة العمِل التي كانت َتعتمُد في األساِس على َتشغيِل ُجنوِد الجيِش في أوقاِت  جانٍب ثانويٍّ من قوَّ

اٍل دائميَن أو ُمؤقَّتيَن ُمقابَل أجٍر ُمالِئم. لِم، وعلى توظيِف ُعمَّ السِّ



ِة واألعماِل الحكوميَِّة، ُوِجَد في مصَر القديمِة َنوٌع ثالٌث من األعماِل  باإلضافِة إلى األعماِل الُحرَّ
بقِة اإلقطاعيَِّة التي َعَرَفها المجتمُع الفرعونيُّ بوضوٍح  التي انَتَظَمت في منازَل وِضياِع الطَّ
نَّاِع والِحرفييَن في العمِل َلَدى  مع بدايِة اأُلسرِة الخامسِة، حيث انَخَرَطت أعداٌد كبيرٌة من الصُّ
الَمِلِك،  َيِتمُّ الحصوُل عليهم كمنحٍة من  الذين  هؤالِء اإلقطاعييَن، فكاَن بعُضهم من األسَرى 
قيِق، بينما كان البعُض الثَّالثُّ – وهو الغالُب –  اُر الرَّ والبعُض اآلخُر َعبيًدا أجانَب يجِلُبُهم ُتجَّ

ِحرفييَن مصرييَن أحراًرا، يعملوَن بعقوٍد موثَّقٍة وأجوٍر ُمجزَية. 



َبعيدًة  الفرعونيَُّة  المرأُة  تكِن  لم 
الحياِة  في  اإليجابيِّ  التَّأثيِر  عن 
ولم  القديمِة،  لمصَر  االقتصاديَِّة 
تكْن َحبيسًة لبيِت أبيها أو زوِجها 
َيِلي  لَمْن  خاِضعًة  تابعًة  وأبناِئها، 
أمَرها منهم، بل كانت شريًكا رئيسيًّا 
االقتصاديَِّة،  النَّشاطاِت  أغلِب  في 
فهي المعاونُة لزوجها في أعماِل 
ُل عن  األوَّ المسئوُل  الحقِل، وهي 
العاملُة  الحيوانيَِّة، وهي  ثروِتِهما 
الِكتَّاِن،  وَنسِج  َغزِل  ِوَرِش  في 
وهي  الِل،  والسِّ الُبسِط  وصناعِة 
كذلك العنصُر األساسيُّ الذي تقوُم 
منازِل  داخَل  األعماِل  َشتَّى  عليه 
وهي  اإلقطاعيَِّة،  بقِة  الطَّ وِضياِع 
ربَُّة   – كلِِّه  ذلك  وقبل   – أيًضا 
تحقيِق  عن  المسئولُة  المنزِل 

َرفاهيَِّة زوِجها وأبناِئها.



ال َشكَّ في أنَّ الُمقايَضَة كانت هي 
الُمعامالِت  في  اِئدُة  السَّ ريقُة  الطَّ
القديِم  المصريِّ  َلدى  التِّجاريَِّة 
في عهوِدِه اأُلولى، غيَر أنَّ هذه 
لِع  ريقَة البدائيََّة في َتبادِل السِّ الطَّ
والخدماِت ال َترَقى أبًدا للُمساعدِة 
على قياِم حضارٍة َزاخرٍة كحضارِة 
الفراعنِة، إذ ال بدَّ من وجوِد نظاٍم 
لِع والخدماِت،  نقديٍّ ُيحدُِّد ِقيَم السِّ
وقد  األفراِد.  بين  َتباُدَلَها  وُيَيسُر 
المعادَن،  القديُم  المصريُّ  َعَرَف 
ُة والنَّحاُس،  ًة الذَّهُب والفضَّ خاصَّ
بعِض  جانِب  إلى   – منها  واتََّخَذ 
والمنسوجاِت  كاألخشاِب  لِع،  السِّ
ُيمكُن  سلعيًّا  وَوسيًطا  ِمقياًسا   –
من خالِلِه َتحديُد الِقيمِة، وإجراُء 

الُمقايضِة بعدالٍة وُيسر.



جِح أْن يكوَن المصريُّ القديُم  من الُمرَّ
َل إلى إيجاِد وَحداٍت  ُل من َتوصَّ هو أوَّ
َنقديٍَّة ذاِت أوزاٍن ُمحددٍَّة من الَمعادِن 
الَوحداُت  تلك  كانت  حيث  الثَّمينِة، 
الَمعدنيَُّة ُتعاَيُر ِبِدقٍَّة ُمتناهيٍة بواسطِة 
إلهُة  "ماعت"  رأُس  ُتزيُِّنها  موازيَن 
العدِل، وكان هناك الكثيُر من العياراِت 
ُيعاِدُل  ال�"شعت" الذي  الرَّسميَِّة مثُل 
ِج��راَم��اٍت،  ون��ص��ِف  سبعٍة  َح��َوال��ي 
َعشَر  اثني  ُيساوي  الذي  وال�"دبن" 
شعًتا، وُيعاِدَل َحواَلي تسعيَن جراًما. 
والنُّقوِش  الرُّسوماِت  في  ُلوِحَظ  وقد 
األس��واَق  َوَصَفَت  التي  الفرعونيَِّة 
َمْن  وج��وُد  ��راِء  وال��شِّ البيِع  وحركَة 
يحملوَن َصناديَق صغيرًة، ُيعَتَقُد أنَّها 
الُمعايَرِة،  المعدِن  قطِع  على  تحتوي 

والتي َتقوُم َمقاَم الُعملِة النَّقديَّة.



، اسِتخَداَمُه لذلك الوسيِط ِفعليًّا في جميِع  ال يعني استخداُم المصريِّ القديِم للمعادِن كوسيٍط َنقديٍّ
ُمعامالِتِه التِّجاريَِّة، إذ كان َيكفي وجوُد الوسيِط، واتِّفاُق َطرفي الُمعاملِة على قيمٍة ُمحددٍَّة ِلسلعِة 
كلٍّ منهما، إلتماِم الُمبادلِة دوَن الحاجِة إلى استخداٍم ِفعِليٍّ للوسيِط، الذي كاَن استدعاُء وجوِدِه 
الُحكومِة،  أداِء  الُمعاملِة، كما كان ضروريًّا لضبِط  القيمِة وَتيسيِر  َتقديِر  ِدقَِّة  َضروريًّا لضماِن 
رائِب  لِع والُمنتجاِت، وَتقديِر الضَّ وَتقديِر َرواتِب الُموظفيَن، التي َعادًة ما كانت ُتَسدَُّد َعيًنا من السِّ

ريبة. التي كانت ُتجَبى َنقًدا أو َعيًنا، بَحسِب الُمتوافِر َلَدى دافِع الضَّ



وُق الذي ُيَقاُم في َموضٍع وَزماٍن ُمحدَّدْيِن في كلِّ َمدينٍة وَقريٍة فرعونيٍَّة ساحَة العرِض  كان السُّ
لِع والُمنتجاِت، حيُث َتدوُر المساوماُت، وُتَطوُل الُمناقشاُت  لِب التي ُتَحدُِّد القيَم العادلَة للسِّ والطَّ
وِق بعُض ِممَّن يحملوَن  َحوَل َرفِع قيمِة ِسلعٍة هنا، وخفِض ِقيمِة سلعٍة هناك. وإذا كاَن في السُّ
، فإنَّ الَغالبيَة ال بدَّ وأْن تكوَن من  غيرَة التي َتحتوي على قطِع النَّقِد الَمعدنيِّ صناديَقهم الصَّ
مصنوعاِتهم  أو  راعيَِّة  الزِّ حاصالِتهم  من  شيًئا  يحملوَن  وِق  السُّ إلى  َجاءوا  الذين  الُبسطاِء 

اليدويَِّة، ليسَتبدُلوها بسلٍع ومنتجاٍت ُهم في أمسِّ الحاجِة إليها.   



أثَّرِت الَعقيدُة الدِّينيَُّة للمجتمِع المصريِّ القديِم في َشتَّى مناِحي الحياِة، فكانِت المنبَع الذي 
واإلدارِة،  الُحكِم  ُنظُم  عليه  َقاَمت  الذي  واألساَس  والقيِم،  األخالقيَّاِت  َمنُظومَة  منه  اشتقَّت 
َك للفنوِن واآلداِب. وفيما َيُخصُّ العمارَة الفرعونيََّة، َفَرَضِت العقيدُة على  وكانت الُملهَم الُمحرِّ
مس، بينما ُيَشيِّدوا َمقاِبَرُهم جهَة ُغروِبها،  المصرييَن أْن ُيشيِّدوا مناِزَلُهم ِجهَة ُشروِق الشَّ
وأْن ال َيحَفلوا كثيًرا بمتانِة المنازِل الدُّنيويَِّة وقدرِتها على البقاِء، في ُمقابِل َبذِل كلِّ الُجهِد 

من أجِل ُخلوِد العمارِة األبديَِّة، وضماِن أْن َتظلَّ مقابُرُهم صامدًة في وجِه الزَّمن.



بهم  يسَتقرَّ  أْن  قبل  الكهوَف،  البدائيَِّة –  عوِب  الشُّ األواِئُل – كغيرِهم من  المصريوَن  َسَكَن 
الُمقاُم على ِضفاِف النِّيِل، وُيَشيِّدوَن بجواِر حقوِلهم ومزارِعِهم وزراِئِب حيواناِتهم الُمستأنسِة 
يِن، َغيَر أنَّهم َسرَعاَن ما اهَتَدوا قبل عهوِد اأُلسراِت  المنازَل من سيقاِن النَّباتاِت الَمكسيَِّة بالطِّ
مِن،  رت مع ُمضيِّ الزَّ وِب الَلِبِن، واسَتخَدموه في تشييِد منازِلهم التي َتَطوَّ إلى صناعِة الطُّ
فازَداَدت اتِّساًعا، وَضمَّت َعدًدا من الُغرِف الَمسقوفِة باألخشاِب، والَمطليَِّة ِجدراُنها بالِجصِّ 

الُمَزيَِّن بالَزخارِف واأللوان.



بعُض  بها  ُتحيُط  ردهٍة  من  وتتألَُّف  واحٍد،  طابٍق  من  ُتَشيَُّد  ما  غالًبا  البسطاِء  منازُل  كانت 
َطابٍق، وعادًة  أكثَر من  المساحِة، وُمشيَّدًة من  بينما كانت منازُل األثرياِء عظيمَة  الُغرِف، 
ناعيَِّة،  ئيسيُّ إلى فناٍء ُمتَّسٍع َيحَفُل باألشجاِر واألزهاِر والِبَرِك الصِّ ما كان ُيَؤدِّي َمدَخُلها الرَّ
لالسِتقباِل،  وُغرفًة  لألعمدِة  َبهًوا  َيضمُّ  الذي  جاِل  الرِّ قسِم  إلى  ائِر  بالزَّ الِفناُء  َيصُل  حيُث 
عاِم، وَينَتهي في جانٍب منه ِبَدرٍج ُيَؤدِّي لألدواِر الُعليا، حيُث القسُم الخاصُّ  وُأخرى ِلَتناوِل الطَّ

، َمباٍن ثانويٍة للخدِم والَمَخازن. يِّداِت، بينما ُتحيُط بالَمبَنى الرئيسيِّ بالسَّ



في  األث��ري��اِء  منازُل  َضمَّت 
ُمتعدِّدًة  ُغرًفا  القديمِة  مصَر 
لُممارسِة َكافَِّة أنواِع الحرِف 
��غ��ي��رِة،  ��ن��اع��اِت ال��صَّ وال��صِّ
الِحَرفيَّ  َع  الُمجمَّ ُيْشِبُه  فيما 
ِلُسكَّاِن  ُيوفُِّر  الذي  غيَر،  الصَّ
ال��م��ن��زِل ح��اج��اِت��ِه��م من 
والُبْسِط  والنِّعاِل  المنسوجاِت 
وال��م��ص��ن��وع��اِت ال��غ��ذائ��يَّ��ِة 
تلك  دت  وُزوِّ ع��ِة،  ال��م��ت��ن��وِّ
ٍة  ُمخصصَّ بحجراٍت  المنازُل 
بِخ،  الطَّ فنوِن  كافَِّة  لُممارسِة 
على  احتواِئها  إلى  باإلضافِة 
غاَيًة  الحاجِة  ِلَقضاِء  ُغرٍف 
في النَّظافِة والتَّطوِر، وغرٍف 
َتَتمتَُّع  لالستحماِم  ُمنفصلٍة 
ي. حِّ رِف الصِّ بنظاٍم دقيٍق للصَّ



ُيَلِبيِّ  ما  الَقديُم  المصريُّ  ابَتَكَر 
َرغ��ب��ات��ِه م��ن أث���اٍث، وَب���رَع في 
اس��ت��خ��داِم األخ��ش��اِب وال��م��ع��ادِن 
والعاِج وغيرها من الموادِّ األوليَِّة 
في ُصنِع وَتزييِن أدواِتِه المنزليَِّة، 
ٍة  َأِس���رَّ على  ليَلُه  َيقِضي  فكاَن 
من  بأغطيٍة  ُمستعيًنا  َخشبيٍَّة، 
ِن، ووسائَد من الجلِد  الِكتَّاِن الُمَلوَّ
ال  يِش،  بالرِّ الَمحشّو  القماِش  أو 
َتخَتلُف كثيًرا عما َنسَتخِدُمُه اليوَم، 
وثيرٍة،  مقاعِد  على  َيجلُس  وكاَن 
الموائِد  على  طعاَمُه  وَي��َت��ن��اوُل 
الَخشبيَِّة أو الحجريَِّة في آنيٍة من 
اِر أو النَّحاِس، وَيحفُظ َمالَبسُه  الُفخَّ
وأدواِت ِزينِتِه في َصناديَق َخشبيٍَّة، 
ُتوَقُد  بمصابيَح  ُحجراِتِه  وُيِضيُء 
من  َفتيِلها  َضوَء  وَيِشعُّ  يِت،  بالزَّ

فَّاف. خالِل الَمرمِر الشَّ



عصوِرِه  في  المصريُّ  يكِن  لم 
أو  الوقِت  من  َيمتلُك  اأُلولى 
له  ُيتيُح  ما  المادِّيَِّة  اإلمكانيَّاِت 
والِلحَيِة،  أِس  الرَّ َشعِر  تهذيَب 
َرأِسِه،  َشعَر  ُيطِلَق  أْن  فاعتاَد 
وأن  ُمسترَساًل،  طوياًل  ِليبدو 
َصدِرِه  إلى  ِلَتِصَل  لحَيَتُه،  َيهِمَل 
َيهِمِل  لم  أنَُّه  غيَر  ُمدبَّبٍة،  بنهايٍة 
ويِقي  عوَرَتُه،  يستُر  ا  عمَّ الَبحَث 
وبروَدَة  يِف  الصَّ َحرَّ  جسَدُه 
من  اتََّخَذ  ما  وَسْرَعاَن  تاِء،  الشِّ
قبَل  لُه،  ِلباًسا  الحيواناِت  جلوِد 
أْن َيهَتِدَي إلى َغزِل ُخيوِط الِكتَّاِن 
وَنسِج األقمشِة وِحياكِة المالبِس، 
رْت من عصٍر إلى آخَر،  التي َتطوَّ
المكانِة  اختالِف  بحسِب  وَتَنوَّعت 

االجتماعيَِّة والُقدرِة المادِّيَّة. 



اأُلس��راِت،  ُعصوِر  قبَل  ما  ُمنُذ 
الُقدماِء  انَتَشَرت بين المصرييَن 
وَتقصيِر  الِلَحَى،  حالقِة  ع��ادُة 
َكهم  َتَمسُّ أنَّ  غيَر  أِس،  الرَّ َشعِر 
التَّقاليِد،  على  بالمحافظِة  الداِئَم 
كبيٍر  بشكٍل  ُيحافظوَن  َجَعَلَهم 
دِر الذي كاَن أكثَر  على َتعِريِة الصَّ
ِن اْضُطروا  ُمناسبًة ألجداِدهم، ِممَّ
في  اِق  الشَّ العمِل  ممارسٍة  إلى 
كانوا  كما  الحرارِة،  َشديِد  َجوٍّ 
َيحرصوَن في المناسباِت الدِّينيَِّة 
عوِر  الشُّ ارتداِء  على  والرَّسميَِّة 
والِلَحى الُمستعاَرِة، حتى يكونوا 
الذين  ب���األج���داِد  َش��ب��ًه��ا  أك��ث��َر 
ُيضِمُرون لهم االحتراَم والتَّبجيَل، 
إجالٍل  َنظرَة  إليهم  وَينِظروَن 

َتقترُب أحياًنا من َحدِّ التَّقديس.



َشأنهنَّ شأُن كلِّ بناِت حواَء في كافَِّة 
الُعصوِر،  َجميِع  وفي  الدُّنيا  بقاِع 
اهتمَّت نساُء الفراعنِة اهتماًما كبيًرا 
بجميِع  واسَتعنَّ  ينِة،  والزِّ ِل  بالتَّجمُّ
َطبيعيٍَّة،  موادَّ  من  البيئُة  ُتوفِّرُه  ما 
ابِتَكاُرُه  أو  اكِتشاُفُه  َيتمُّ  ما  وبكلِّ 
أْن  ُيمكُن  ومساحيَق  أدواٍت  من 
ُتكِسُبُهنَّ َمظهًرا أكثَر َبهاًء وجاذبيًَّة، 
من  َيستخدْمَن  أن  على  وَحَرْصَن 
يوِب  والطُّ الِخضاِب  أنواِع  ُمختلِف 
الثِّياِب  أن��واِع  وُمختلِف   ، والُحِليِّ
َيَتَناسُب  ما  الُمستعارِة،  عوِر  والشُّ
الجماِل  ومقاييِس  َطبيعِتهنَّ  مع 
، وما يتالَءُم  السائدِة في عصوِرِهنَّ
َطبقاُتُهنَّ  لهنَّ  ُتوفُِّرُه  ما  مع  أيًضا 

االجتماعيَُّة من ُقدرٍة َمادِّيَّة.



اخَتَلَفت أزياُء النِّساِء في مصَر 
بين  م��ا  ع��ت  وَت��ن��وَّ القديمِة، 
بين  والَفْضَفاَضِة، وما  يقَِّة  الضَّ
بُمختلِف  والُمثقََّلِة  الَبسيطِة 
جاِت والثَّنياِت، على  أنواِع التََّموُّ
أنَّ أغلَبَها كان ُيْصَنُع من النَّسيِج 
الِكتَّاِنيِّ ذي الَلوِن الواحِد، وكاَن 
ُل َلَدى  األبيُض هو الَلوُن الُمفضَّ
ياِت الُقدماِء، مع إمكانيَِّة  المصرِّ
في  الُمتعددِِّة  األلواِن  استخداِم 
األشرطِة واألحزمِة الموشاِة أو 
ِن أنَُّه لم  عِة. وأغلُب الظَّ المرصَّ
تُكْن هناَك َوظيفٌة ِلحائِك الثِّياِب 
الدُّنيا  الُمجتمِع  َطبقاِت  بين 
ِة في مصَر القديمِة،  والمتوسطِّ
حيُث كاَن من بين َمهامِّ األمِّ أن 
ُتَؤدَِّي تلك الوظيفَة لجميِع أفراِد 

عائلِتها.



َشعَرها  القديمُة  المصريَُّة  َأْوَلِت 
عصِر  قبَل  ما  منذ  فائقًة  عنايًة 
غِم من حرِص  اأُلسَراِت، وعلى الرَّ
المصريِّ  المجتمِع  َطبقاِت  جميِع 
الدُّنيا  بقاُت  الطَّ فيها  بما   – القديِم 
التي َتضمُّ الخادماِت والعامالِت في 
اقَِّة – على ضماِن َنظافِتِه  المهِن الشَّ
ِتِه وحيويَِّتِه، وتغذيِتِه بكلِّ ما  وصحَّ
ُيمكُن أن َيزيَدُه ُنعومًة ولَمعاًنا من 
بين  َشاَع  يوِت،  الزِّ أنواِع  ُمختلِف 
استعماُل  اقيِة  الرَّ بقاِت  الطَّ سيِّداِت 
هراِت  السَّ في  الُمستعاِر  عِر  الشَّ
ُيبدو  كاَن  حيُث  ِة،  العامَّ والَمحافِل 
دفيِن، أو َمضموًما  ُمرساًل حتى الرَّ
كاَن  ما  وكثيًرا  َطويلٍة،  َجدائَل  في 
عِر الُمستعاِر  ُيسَتعاُض عن ِثقِل الشَّ
َوزًنا،  أخفَّ  وضفائَر  بُخصالٍت 

بيعي. عِر الطَّ ُتَضاُف إلى الشَّ



َتَفنَّ���َن المصريُّ الَقدي���ُم في صناعِة 
ُيرِضَي  لك���ي  التَّجمي���ِل،  َمس���احيِق 
َتطلُّع���اِت نس���اِء الفراعنِة، وُيش���بُع 
ِل، فكانِت المصريَُّة  َرغبَتُهنَّ في التَّجمُّ
ُج حاجبْيَها وُتَظلُِّل جفنْيَها  القديمُة ُتَزجِّ
وأهداَب عينيَها بالُكحِل األسوِد، الذي 
ُتَم���دُّ ُخطوُطُه إلى الخارِج، حتى َتبدو 
العيناِن في انعكاِس���ِهما على الَمرايا 
المصنوع���ِة من الُبرون���ِز المصقوِل 
أكثَر اتِّساًعا، مع َتلويِن أسفِل الِجفوِن 
���فتَّيِن  بالُكح���ِل األخضِر، وَصبِغ الشَّ
والَوْجنَتيِن بُحمرِة الَعقيِق، وَتَخضيِب 
بالِحنَّاِء. ولم يكِن  الكفَّيِن والَقدمي���ِن 
بقاِت الموسرِة  ُل ِحكًرا على الطَّ التََّجمُّ
بقاِت الدُّنيا  في مصَر القديمِة، فحتى الطَّ
كان ُمتاًحا لها ما ُيمكُن استخداُمُه من 

ُكحٍل وَمساحيَق َرخيصِة الثَّمن.



َأب���َدَع الفنَّاُن المص���ريُّ القديُم في 
صياغِة مجموعاٍت رائعٍة من الُحليِّ 
المصن���وِع من المعادِن النَّفيس���ِة 
واألحجاِر الكريمِة وِشبِه الكريمِة، 
فَتَزيََّنت نس���اُء الفراعن���ِة بكلِّ ما 
يسَتطعَن امتالَكُه من أساوَر وقالئَد 
وأقراٍط وخالخي���َل وخواتَم وتمائَم 
���عِر، كم���ا حرصَن  ودبابي���َس للشَّ
ِجِيِده���نَّ وَجبيِنِهنَّ  َتطوي���ِق  على 
وَتعطيِر  ه���وِر،  بالزُّ ورؤوِس���هنَّ 
أفواهِهَن وأنفاس���هنَّ بالَلدائِن ذاِت 
النَّكهاِت الَطيِّبِة، واستخداِم َمخروِط 
���حِم العطريِّ الذي ُيوَضُع فوَق  الشَّ
���عِر الُمس���تعاِر، ويذوُب ببطٍء  الشَّ
أِس، ناِش���ًرا َشَذاه  بفعِل حرارِة الرَّ

فيما َحوله.



َيظَه���ُر رج���اُل الفراعنِة ف���ي أغلِب 
التَّماثيِل والمشاهِد الِجداريَِّة والَبرديَِّة 
دِر، وقد ارَت���ُدوا نقبًة أو  ُع���راَة الصَّ
ِة  رَّ َتنُّورًة ِكتَّانيًَّة َتمتدُّ من أس���فِل الصُّ
إل���ى ُمنتص���ِف الَفخ���ِذ أحياًنا، ومن 
ِة حتى الَعرقوبيِن أحياًنا  رَّ أس���فِل الصُّ
ُأخ���رى، وعادًة ما تكوُن هناَك واحدٌة 
خارجيٌَّة  وُأخ���رى  َبس���يطٌة،  داخليٌَّة 
ُع م���ن حيُث ُس���مِك َنس���يِجها  َتَتَن���وَّ
وِضيِقها أو اتِّس���اِعها، وعدِد َطيَّاِتها 
وتفاصيِل َزخارِفه���ا، ونوِع أحزمِتها 
بقاِت  ِع العصوِر والُمناسباِت والطَّ بتنوُّ
مالب���َس  أنَّ  غي���ر  االجتماعيَّ���ِة، 
يوًما  َتقتصْر  ل���م  القدماِء  المصرييَن 
على تلَك النَّقبِة المعهودِة، بل امَتدَّت 
دريَّ���اِت ذاِت األكماِم  إل���ى ارتداِء الصَّ
النِّصفيَِّة، واألوشحِة أو العباَءاِت ذاِت 

عة. خارِف الُمتنوِّ الزَّ



كان أغل���ُب المصريي���َن الُقدماِء 
���وارِب والِلَحى، إال  َحليِق���ي الشَّ
في ح���االٍت نادرٍة اس���َتَحبَّ فيها 
َدقيٍق  بش���ارٍب  االحتفاَظ  البعُض 
���فَِّة الُعليا، مع  َيمَت���دُّ بامتداِد الشِّ
الُمس���تعارِة  بالِلَحى  االس���تعانِة 
ُمتع���ددِة األط���واِل والهيئاِت في 
ا  الُمناسباِت الرَّسميَِّة والدِّينيَِّة، أمَّ
ِط الذي َيظهُر  أِس الُمخطَّ غطاُء الرَّ
س���وماِت الَحديثِة  في أغل���ِب الرُّ
والم���وادِّ الِفلميَِّة الت���ي َتَتَعرَُّض 
للفراعن���ِة، فالحقيق���ُة أنَّ���ُه كان 
ِة،  قاِصًرا على الملوِك دوَن العامَّ
الذي���ن كانوا َيتركوَن ُرؤوَس���هم 
عاريًة، مع الحرِص على تقصيِر 
���عِر، بينما كان الَكهنُة َحليِقي  الشَّ
ال���رُّؤوس تماًما، ِوفًق���ا للتَّعاليم 

الدِّينيَّة.



باُب  َحَرَص األثرياُء الُمتَرُفوَن والشَّ
والُمراهق���وَن م���ن رج���اِل مصَر 
ه���وِر بمظهٍر  القديم���ِة عل���ى الظُّ
دريَّاِت ذاِت  ُمتأنِّ���ٍق، فارَت���دوا الصَّ
وَتزيَّن���وا  الُمتع���دِّدِة،  خ���ارِف  الزَّ
الَمعاصِم،  الَعريضِة وُحِليِّ  بالقالئِد 
ويلِة  وَتباه���وا بحمِل المنادي���ِل الطَّ
نِع،  والِمَذبَّ���اِت والِعِصيِّ َدقيقِة الصُّ
الُمستعاَر،  ���عَر  الشَّ اسَتخدموا  كما 
الُمزيَّ���َن باألن���واِع الُمختلف���ِة من 
هوِر التي َلِعَبت َدوًرا َحيويًّا في  الزُّ
حياِة المصرييَن الُقدماِء، حيُث كانوا 
يتبادلوَنه���ا كهدايا، ويخرجوَن بها 
ويضعوَنها  واألعياِد،  الَمواكِب  في 
فوَق موائ���ِد َطعاِمه���م، كما كانوا 
ُيَقدِّموَنه���ا لآلله���ِة ف���ي المعابِد، 

وللَموَتى على عتباِت المقابر.



اهتمَّ المص���ريُّ القديُم بالنَّظافِة 
لدي���ه  وَتَع���دَدت  ���خصيَِّة،  الشَّ
ي���وِت  أصن���اُف الدُّه���وِن والزِّ
بِة للجلِد، والتي لم يقَتصِر  الُمرطِّ
استعماُلها على النِّساِء، كما لم 
 ، َيقَتصِر استخداُم الُكحِل َعليهنَّ
جاِل، ولكن  بل َتعدَّاُهنَّ إل���ى الرِّ
الوقايِة  وبهدِف  ُمخفٍَّف،  بشكٍل 
من أمراِض الُعيوِن. وباإلضافِة 
إلى انتش���اِر اس���تخداِم الُعطوِر 
بين الِجنسيِن، َشاَع بينهما أيًضا 
اس���تخداُم الَفراجيِن المصنوعِة 
النَّباتيَِّة في  الم���وادِّ  بعِض  من 
َتنظي���ِف األس���ناِن، كما َش���اَع 
المصنوعِة  النِّع���اِل  اس���تخداُم 
من الُجل���وِد أو األلياِف النَّباتيَِّة 

الَمجُدولة.



ِة، فقد  كان المصريُّ وال يزاُل من أكثِر ُشعوِب األرِض َوَلًعا بإقامِة األعياِد واالحتفاالِت العامَّ
َعُة على  الموزَّ الرَّسميَُّة  الُعطالُت  فيها  ُتمَنُح  التي  ِة  العامَّ باالحتفاالِت  الفرعونيِّ  التَّقويُم  ُأْثِقَل 
ِة  مداِر العاِم، والتي َيخرُج فيها المصريوَن للُمتعِة والتَّرويِح، إلى جانِب َتَعدُِّد االحتفاالِت الخاصَّ
يِِّق، كاالحتفاِل بتزاوِر  بالُمقاطعاِت والُمدِن الُمختلفِة، التي ال يتمُّ االحتفاُل بها إال في نطاِقها الضَّ
اآللهِة، وانتقاِل الموكِب الُمقدَِّس من معبٍد إلى آخَر عبَر صفحِة النَّيِل، أو االحتفاِل بأعياِد اآللهِة 

الَمحليَِّة، وهو ما ُيشِبُه في ُطقوِسِه كثيًرا االحتفاَل بموالِد األولياِء في مصَر الُمعاصرة.



ِه، وكان الُموسروَن منهم َيحِرُصوَن  بيعِة، َحريًصا على التََّنزُّ كان المصريُّ القديُم بَطبِعِه ُمِحبًّا للطَّ
لِة،  يوِر والحيواناِت الُمفضَّ على َتزويِد مناِزِلهم بالحدائِق المزروعِة باألشجاِر واألزهاِر، وبالطُّ
َد منزَلُه بكلِّ ذلك، َيحِرُص من وقٍت  والبرِك التي َتسبُح فيها األسماُك، وكان َمْن ال يملُك أن ُيَزوِّ
ِه على  إلى آخَر على اصطحاِب عائلِتِه والخروِج بها إلى الخالِء للتَّمتُِّع ببهاِء الحدائِق، أو التََّنزُّ
يوِر البحريَِّة باستخداِم  صوِص والِحراِب، وَصيِد الطُّ صفحِة النِّيِل، وممارسِة صيِد األسماِك بالشِّ

ماَيِة الَخشبيَِّة الُمنَحنيَّة.  ِعِصيِّ الرِّ



يُد بُمختلِف أنواِعِه من أفضِل وسائِل َقضاِء وقِت الَفراِغ َلَدى المصريِّ القديِم، الذي  كان الصَّ
باِك لإليقاِع  يَِّة، وصناعِة نوٍع من الشِّ يوِر والحيواناِت البرِّ كاَن ُمولًعا بصناعِة الِفخاِخ لصيِد الطُّ
حراِء  يوِر الُمهاجرِة، وممارسِة َصيِد َفرِس النَّهِر والتَّماسيِح بالِحَراِب. وكان الُخروُج إلى الصَّ بالطُّ
يَِّة الُمفترسِة  َطالًبا لصيِد الغزالِن واأليائِل من الُمتِع الُمحببَِّة َلديه، كما كاَن صيُد الحيواناِت البرِّ
ٍة وَشجاعٍة، فقد َحرَص جميُع ُملوِك الفراعنِة على َنقِش ُصوِرهم  َدلياًل على ما َيَتَحلَّى به من ُقوَّ
وهم َيصَطادوَن الحيواناِت الُمفترسَة على ِجدراِن الَمعابِد والَمقابِر وعلى ُمختلِف ِقَطِع األثَّاث. 



ياضاِت الَبدنيَِّة التي َتَرَك لنا صوَرها  َماَرَس المصريُّ القديُم في طفولِتِه وَشباِبِه الَعديَد من الرِّ
على ِجدراِن المقابِر، والتي اعَتاَد أْن ُيِقيَم لها الُمبارياِت، وُيَقدَِّم للفاِئزيَن فيها الَجوائَز، فكاَن 
هاِم، وَحمِل األثقاِل، والَقفِز، وما ُيشِبُه الُمالكمَة  مايِة بالسِّ ُيقيُم الُمسابقاِت للُمصارعِة، والرِّ
الُجمباِز  ألعاِب  في  الفتياِت  بين  الُمبارياِت  إقامِة  إلى  باإلضافِة  اليوَم،  َنعرُفُه  الذي  بشكِلها 
نت" التي ُتشِبُه ُلعبَة "النِّرِد"،  والِلعِب بالُكرِة، وابتكاِر العديِد من ألعاِب التَّسليِة، كُلعبِة "السِّ

طرنج".   وُلعبٍة ُأخرى ُتشِبُه إلى حدٍّ َبعيٍد ُلعبَة "الشَّ



َعَرَف المصريُّ القديُم الموسيَقى والغناَء، وَلَمَس ُقدرَة النَّغماِت الُمَتوافقِة والكلماِت الَمنظومِة 
، فأجاَد في ابتكاِر  جيِّ فاِء الشَّ واألصواِت الَجميلِة على التَّأثيِر في النَّفِس، وإشاعِة َجوٍّ من الصَّ
وصناعِة آالِت اإليقاِع وآالِت النَّفِخ واآلالِت الوتريَِّة التي كان الَهاْرُب في ُمقدَِّمِتها، وَلَجَأ إلى 
المنزِل والُحقوِل والمعابِد، في األفراِح واألعياِد والجنائِز، وكان  الغناِء في كلِّ األحواِل، في 
االشِتغاُل بالعزِف والغناِء من الِمهِن التي ُتَقاَبُل بالكثيِر من االحتراِم والتَّقديِر، وكاَن لكلِّ َمعبٍد 

عائِر الدِّينيَّة. َعاِزفوه وُمغنُّوه، الذين يقوموَن ِبدوٍر أساسيٍّ في أداِء الشَّ



ُة والوالِئُم في مصَر القديمِة ال َتكَتمُل إال بوجوِد  ُة والخاصَّ كانِت األعياُد واالحتفاالُت العامَّ
على  َتكَراًرا  المشاهِد  أكثِر  من  والُمغنِّياِت  العازفاِت  صوُر  وُتَعدُّ  والغناِء،  العزِف  ِفرِق 
َفنَّ  القديُم  المصريُّ  َعَرَف  والغناِء،  الموسيَقى  جانِب  وإلى  الفرعونيَِّة.  المقابِر  ِجدراِن 
التَّمثيِل ومارَسُه كطقٍس ِدينيٍّ في احتفاالِت المعابِد، التي كانت ُتَقدُِّم التَّمثيليَّاِت الُمرتبطَة 
راِع  بالَعقيدِة، كمعبِد "حور" في "إدفو" الذي كان كثيًرا ما ُيَقدُِّم شكاًل تمثيليًّا َطقسيًّا للصِّ

راِع بين "ست" و"حور".            ، أو الصِّ األبديِّ بين الخيِر والشرِّ



وِح، وَشعيرًة دينيًَّة ُمقدَّسًة  قِص التَّعبيريِّ َفنًّا َقادًرا على االرتقاِء بالرُّ َصاَغ المصريُّ القديُم من الرَّ
اقصاِت الالِئي ُيمثلَِّن  قوِس التَّعبديَِّة، إذ كان لكلِّ َمعبٍد مجموعٌة من الرَّ لها َدوُرها الُمهمُّ في الطُّ
قُص َلَدى المصريِّ القديِم –  قوِس الدِّينيَِّة، كاَن الرَّ . وَبعيًدا عن الطُّ ُجزًءا رئيسيًّا من الحريِم اإللهيِّ
قُص على أنغاِم الموسيَقى في الوالئِم وحفالِت  مثُلُه مثُل العزِف والغناِء – أسلوَب حياٍة، فهناك الرَّ
قُص الَجنائزيُّ الذي َتقوُم به  يرِة، وهناك الرَّ رِّ قُص الِعالجيِّ ِلَطرِد األرواِح الشِّ فاِف، وهناك الرَّ الزِّ

ريق إلى المقبرة. اقصاُت أماَم مائدِة َقرابيِن الُمتوفَّى، وفي الطَّ الرَّ



ُتَعدُّ َطريقُة التَّعامِل مع الحيواناِت من أهمِّ المقاييِس التي ُتنِبُؤ بمدى ما َوَصَل إليه ُمجتمٌع ما 
ٍر، وإلى جانِب العنايِة الفائقِة التي عامَل بها الفالحوَن حيواناِتهم، حيُث كانِت الثِّيراُن  من َتحضُّ
ُف بالمياِه يوميًّا، واألبقاُر ُتَدلَُّل إلى حدِّ َتشجيِعها على َدِر ألباِنها بالغناِء، أظهَر المصريُّ  ُتَنظَّ
القديُم اهتماًما وعطًفا عظيميِن تَجاه ما كاَن يقوُم باقتناِئِه من حيواناٍت للحراسِة أو للتَّسليِة، إذ 
بيِب البيطريِّ  كاَن يمَنُح لكلٍّ منها اسًما، وَيعَتِني بنظافِتها وَتزييِنها، وال َيَتَردَُّد في استدعاِء الطَّ
َص في عالِج الحيواناِت، وَمْن َوَضَع في  لعالِجها، إذ كاَن من بين أطباِء الفراعنِة َمْن َتخصَّ

فنوِن َتطِبيِبها الَمخُطوَطات.



َضِمَنِت البيئُة الثَّريَُّة للمصريِّ 
ًع���ا فيما  القدي���ِم وف���رًة وَتنوُّ
يتناوُلُه من أطعمٍة، فباإلضافِة 
إل���ى الُلحوِم واألس���ماِك التي 
يَّاٍت  كمِّ منه���ا  َيس���َتهِلُك  كاَن 
كبي���رًة، أخَرَجت ل���ه األرُض 
الخضرواِت والفاكهَة والُحبوَب 
والُبق���وَل الت���ي َش���َكلََّت مع 
الُلحوِم واأللباِن وَعسِل النَّحِل 
والنَّباتيَِّة  الحيوانيَِّة  حوِم  والشُّ
مائدًة عام���رًة بُمخَتلِف أنواِع 
ع���اِم، حتى أنَّ���ُه ابتكَر من  الطَّ
أس���اُس  ُيَعُد  كاَن  الذي  الُخبِز 
التَّغذي���ِة َلَدي���ه، والذي َصنَعه 
عيِر أكثَر من  من الِحنطِة والشِّ
أربعيَن نوًع���ا، كما َصَنَع من 
عيِر أيًضا الفطائَر  الِحنطِة والشِّ
والحل���وى بإضاف���ِة األلب���اِن 

والتَّمِر والَعسل.



 َصَنَع المص���ريُّ القديُم الُجعََّة 
عيِر، كما َصَنَع النَّبيَذ من  من الشِّ
ثماِر العن���ِب، وَبَرَع في العديِد 
ناع���اِت الغذائيَِّة التي  من الصِّ
َع،  وفَّرت لمائدِتِه الِغَنى والتَّنوُّ
فَقاَم بَتجفيِف الُلحوِم واألسماِك، 
وتخزيِن الفائِض منها بطريقٍة 
يٍَّة، الس���تخداِمها في وقِت  صحِّ
الحاج���ِة، كم���ا َق���اَم بَتجفيِف 
بي���ِب والتِّي���ِن  الفاكه���ِة، كالزِّ
والبل���ِح، لتناُوِله���ا ف���ي غيِر 
مواس���ِم حصاِدها. وكان لديه 
َن���وٌع من ثم���اِر الف���وِل يقوُم 
ِبَطحِن���ه وَعجِنه، ُثم َتش���كيِلِه 
على هيئ���ِة أق���راٍص صغيرٍة 
نِّ أنَّها  ُتنَضُج بالنَّاِر، أغلُب الظَّ
عميَِّة" التي  ُل ل�"الطَّ كُل األوَّ الشَّ
َتعِرُفها المائدُة المصريَُّة اليوم.



قد يكوُن من الَعسيِر علينا َتكويُن 
���خصيَِّة  الشَّ لَطبيعِة  َدقيقٍة  ُصورٍة 
الَفرعونيَِّة، غيَر أنَّنا إذا ما َنَظرَنا 
المصريَِّة  ���خصيَِّة  الشَّ َطبيعِة  إلى 
الَكثيَر  َتحِم���ُل  التي  الُمعاص���رِة، 
الَمصريَِّة  ���خصيَِّة  الشَّ ِسماُت  من 
الَقديم���ِة، بفع���ِل اإلرِث الثَّقاف���يِّ 
، وبتأثيِر الكثيِر من  واالجتماع���يِّ
الُمتش���ابهِة  الَمِعيش���يَِّة  روِف  الظُّ
التي َشكلَّت َش���خصيَة األجداِد في 
الماِض���ي، وال َتزاُل َس���ائدًة حتى 
الفوِر ِعظَم  اليوم، ألدركَنا عل���ى 
راعيَِّة  َتأثي���ِر النِّي���ِل والحي���اِة الزِّ
���خصيَِّة،  ِة على تلَك الشَّ الُمس���تِقرَّ
التي اتََّسَمت بالتَّحفُِّظ والُمسالمِة، 
���كينِة،  والَمي���ِل إلى الُهدوِء والسَّ

غبِة في الُمغاَمرة. وَعدِم الرَّ



في  اقتراُفُه  َيِتمُّ  ما  على  الثَّواِب  أو  للِعقاِب  فيها  ِض  وبالتَّعرُّ اأُلخرى،  بالحياِة  لإليماِن  كاَن 
هِد في الحياِة الدُّنيا،  خصيَِّة المصريَِّة التي اتََّسَمت بالزُّ الحياِة اأُلوَلى أثٌر َكبيٌر في َتشِكيِل الشَّ
، وكلُّ ما له عالقٌة بالعالِم  واالستهانِة بكلِّ ما هو عارٌض وزائٌل، واالحتفاِء بكلِّ ما هو أبديٌّ
لوِك التي َتمَّ َوْضُعَها وَتطِبيُقَها بكلِّ َحزٍم،  اآلخِر، األمُر الذي أثََّر بدورِه على قواعَد وآداِب السِّ
فها هو الَحكيُم الفرعونيُّ "بتاح حتب" وزير "الملك إسيسي" من األسرِة الخامسِة َينَصُح 

أحَد أبناِئِه قائاًل: "ال ُيَداِخُلَك الُغروُر بسبِب الُمْلِك، وال َتَتَعاَل ألنَّك رجٌل َعاِلم".   



مَة الَحاكمَة  َط كاَن السِّ ألنَّ التَّوسُّ
في َش���خصيَِّة المصريِّ الَقديِم، 
الَقليِل من  َتَن���اُوَل  ْم  ُيح���رِّ ل���م 
الُمْسِكَراِت ِبَغرِض التَّرويِح عن 
النَّفِس، لكنَّه َك���ِرَه التَّمادَي في 
راِب والوصوِل به إلى َحالِة  الشَّ
التَّغييِب وُفقداِن التَّوازِن، وَنَظَر 
لمْن َيُقوُم بهذا العمِل الُمش���يِن 
َنظرَة ازِدراٍء، حيُث يقوُل الَحكيُم 
"آن���ي" في ذلك: "ال َتسَتس���لْم 
ِلش���رِب الُجعَّ���ِة، ألنَّ���َك عندما 
َتَتَكلَّ���ُم، َيخرُج م���ن َفمِك عندئٍذ 
َعكُس ما َتْعَتقُد، بل وَتجَهُل َمْن 
الذي َتَكلََّم، وَتس���قُط ألنَّ َساقيَك 
َتَتداعياِن َتحَتَك، وعندئٍذ ال يأخُذ 
أحٌد بيدَك، والذين كانوا َيشَرُبوَن 
َمع���َك، َس���َينَهضوَن وَيقوُلوَن: 

كِّير!". فلَنبَتعْد عن هذا السِّ



َيْضَع  ألن  َداِفًعا  االجتماعيَِّة  الثَّقافِة  وُنموُّ  ُر  والتََّحضُّ االستقراُر  كاَن 
أماَم  فللوقوِف  الِلياقِة و"اإلتيكيت"،  َقواعِد  الَكثيَر من  القديُم  المصريُّ 
ِة َقواعُد ال يمكُن  الفرعوِن َمراسيُم َغايٌة في التَّعقيِد، ولالحتفاالِت العامَّ
َتجاُوُزها، وللوالئِم ِنَظاٌم ُمتَّبٌع َتِجُب الُمحافظُة عليه، ولُمخاطبِة من ُهم 
أكبُر ُعمًرا وَمكانًة َقواعٌد ال يمكُن إهماُلها، وفي ذلك َينَصُح أحُد الُحكماِء 
بَقوِله: "إذا ُدعيَت إلى َحضرِة عظيٍم، فال َتجلْس إال إذا َدَعاك، وإذا ُدِعيَت 
ا هو أَماَمَك، وال َتنظْر إلى ما يأكُلُه ذلك العظيُم..  إلى َطعاِمِه، فَتَناوْل ِممَّ

واضحْك عندما يَضَحُك، فإنَّ هذا ُيبِهُج َقْلَبه".



ل���م يكِن الُمجتم���ُع الَفرعون���يُّ ُمتَعالًيا على 
عوِب الُمعاصرِة له، والتي كثيًرا ما احَتَفى  الشُّ
بما ُتنِتُجُه من ِسلٍع وَمزروعاٍت ال ُتوجُد َلَديه، 
وكثيًرا أيًضا ما اقَتَنى َمصُنوعاِتها الُمَميَّزَة، 
رافِة،  التي اَتَس���َمت في عينيِه بالَغَرابِة والطَّ
���عوِب  غي���َر أنَّه دائًما م���ا َنَظَر إلى تلَك الشُّ
َنظرَة َش���كٍّ يملُؤَها ِحرُصُه عل���ى منظومِتِه 
الحضاريَّ���ِة، وعلى ما َتراَكَم َلَديه من َثقافاٍت 
وأخالقيَّاٍت وقواعَد سلوكيٍَّة كان َفخوًرا بها، 
وَيخَش���ى عليها التََّأثَُّر بع���اداٍت وتقاليَد أقلَّ 
ًرا، وأكث���َر انتماًءا ِلُعه���وٍد كان َيَراَها  َتحضُّ

بدائيًَّة، وبيئاٍت كان َيُظنُّها َبرَبريَّة.   
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